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İÇİNDEKİLER 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETi 

II.- GELEN KA GITLAR 

III. - BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMD1Şl KONUŞMALAR 

I.- Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İlinin sorunlarına iliş
kin gündemdışı konuşması 

2.- Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, Türk Milli Futbol Taktimnın. 
milletimize yaşattı~ı duygulara ve bundan çıkarmamız gereken derslere 
ilişkin gündemdışı konuşması 

3.- Edirne Milletvekili Şadan Şimşek'in, 641 ineisi yapılacak olan 
tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine ilişkin gündemdışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçio~lu'nun (6/1820) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi ( 4/495) 

2.- Ene~ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın, 9 uncu Hazar Pet
rol/Gaz Sergi ve Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere 
bir heyetle birlikte Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarete İstanbul Millet-
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vekili Şamil Ayrım'ın da iştirak etmesinin uygun görülmüş olduguna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/ı ı2ı) 

C) GENSORU, GENEL GÖROŞME, MECLIS SORUŞTURMASI VE 
MECLIS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERI . 

1.- Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilieri Konya Millet
vekili V ey sel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi . Hatipog
lu'nun, ülke yönetiminde aciz kaldıgı, ekonomide aldıgı yanlış kararlarda 
ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden oldugu 
iddialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (ı 1129) 

IV.- ÖNERiLER . 

A) SIYASI PARTI GRUBU ÖNERILERI 

ı.- Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın 
yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplannın müşterek önerisi 

2.- Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Afaştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmının 192 nci sırasında bulunan, Rize Milletvekili Meh
met Beldirogıu ve 24 arkadaşının, Rize İlinde yaşanan sel felaketinin yol aç
~ıgı zararların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (ı0/23ı) 26 Haziran 
2002 Çarşamba günü görüşülmesine ilişkin Saadet Partisi Grubu önerisi 

3.- Avrupa Birligine ve Anayasaya uyum yasalannın görüşülebilmesi 
için, İçtüzük geregi ı Temmuzda tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, yeni bir ·karar alınıncaya kadar çalışmalarına devam et
mesine ilişkin Dogru Yol Partisi Grubu önerisi 

' V .- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 

i.- Dogru Yol Partisi Grubu önerisinin görüşülmesi sırasında, Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 
Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 

VI. - GENSORU,. GENEL GÖRÜŞME, MECLİS ·SORUŞTUR
MASI VE MECLiS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖR0ŞMELER 

1.- Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilieri Konya Millet
vekili V ey sel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi. Hatipog-

, lu'nun, ülke yönetiminde aciz kaldıgı, ekonomide aldıgı yanlış. kararlarda 
ısrar ederek· krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden oldugu 
iddialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin .önergesi (11129) 

B) GÖROŞMELER 

ı.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 55 arkadaşının, Türk milli 
eğitim politikasına aykırı, keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla egitim ve ög
retimde kargaşaya ve huzui'suzluga sebep oldugu, toplumsal gerilime yol 
açtıgı, egitim sistemini AB ve· uluslararası standartlardan uzaklaştırdıgı ve 
görevini kötüye kullandıgı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun ı 59, 
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228, 230, 240 ve 251 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim 
Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında Anayasanın 100 ve 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis soruştunnası açılmasına ilişkin önergesi ve (9/5) esas 
numaralı Meclis Soruştunnası Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 878) 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE. KOMiSYON
LARDAN GELEN DiGER iŞLER 

1.- İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nıri; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Mil
letvekili Yıldınm Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldınm'ın; 
Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Ar
kadaşının; Zonguldak Milletv~ekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili 
!şılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 

Yapılmasına Dair İçtüzük Tekliflei-i ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232,2/286,2/307,2/310,2/311,2/325,2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) 

· 2.- Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkez
leri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(11744) (S. Sayısı : 786) 

3.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (11777) (S. Sayısı: 557) 

4.- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilı'it ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/886) (S. Sayısı : 827) 

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

6.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üs
tünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kuıiımu Teşkilatının Kurulması ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak- . 
kında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları mporları (11755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı : 666) 

7.- Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 I 7 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(11754, 1/692) (S. Sayısı : 675) 

8.- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos-
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yal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (11756, 1/691) (S. Sayısı: 6}6) 

9.- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 I 6 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları raporları (ıl753, 1/690) (S. Sayısı : 685) 

ı 0.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının TeşkiHit ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair 541 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/209, 1/228) (S. Sayısı: 861) 

ı ı.- Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet 
Özcan'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Ekien
mesine Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, ı 136 Sayılı 
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001' Tarih ve 4667 
Sayılı Kanunun 97 nci Maddesine Bir Cümle İlave Edilmesine Dair Kanun 
Teklifi, Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Avukatlık Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa 
Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/950, 2/877, 2/92ı, 2/928, 2/944) (S. Sayısı: 864) 

12.-Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Thsansı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (ı/1000) (S. Sayısı: 880) 

13.- ı8 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler 
Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/999) (S. Sayısı : 879) 

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, SSK ve BAG-KUR'da atıl 
olarak duran ödenmiş primiere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (717386) 

2.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, tank modernizasyonu 
ihalesine ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğ
lu'nun cevabı (717398) 

3.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan 

müşavir atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep 
Önal'ın cevabı (717412) 

4.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, son beş. yılda yapılan 

müşavir atamalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Yaşar Okuyan'ın cevabı (717424) 
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5.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in; 

Son beş yılda yapılan müşavir atamalarına, 

Son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına, 

25.6. 2002 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/7439,7480) 

6.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çel~k'in, son beş yılda yapılan bürok-
rat atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun 
cevabı (7/7467) 

7.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan 
ınüşavir atamalarına ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin 
Çakmakoğlu'nun cevabı (7/7472) 

. 8.- Konya Milletvekili Hüseyin Arı'nın, ihale sistemine ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7482) 

9.- Batman Milletvekili Alaattİn Sever Aydın'ın, Batman ilindeki yolu 
ve içme suyu olmayan köylere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yıl
maz'ın cevabı (7/7485) 

10.- Batman Milletvekili Alaattin SeverAydın'ın, bölge hastanesi in
şaatının . ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman 
Durmuş'un cevabı (7/7486) 

11.- Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, nimesulid etken 
roaddeli ilaçlar konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7488) 

12.- Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, il ve merkez valilerine 
sağlanan imkanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım 
Yüceten'in cevabı (7/7492) 

13.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, özürlü sayısı ve eğitimlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez'in cevabı (7/7500) 

14.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde düzenlenen bir konferansa başörtülü has
taların atınınamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/7515) 

15.- Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, 4756 sayılı Kanunla yapılan 
düzenlernelerin Avrupa Birliği normlanna uygun olup olmadığına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/7519) 

16.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, kurul, üst kurul ve bunlara 
bağlı kurumların denetimlerine ve yurt dışına gönderilen personeline ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/7520) 

17.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, bazı ilaçların yurt dışın
daki ve Ulkemizdeki prospektUsleri arasında yan etkileri konusunda farklılık olduğu 
iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (717522) 

18.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Orhan Aslıtürk hakkındaki 
·yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer 
Oral'ın cevabı (717523) 

I 9.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, kamuda çalışan geçici işçilere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (717525) 
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20.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, bir yabancı gazeteye 
verdigi demece ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/7530) 

21.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, MKE Kurumu per
soneline ve üretimine ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin 
Çakmakoglu'nun cevabı (7 /7546) 

22.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, geçici orman işçilerinin 
daimi işçi kadrolarına alınıp alınmayacagına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Orman Bakanı Nami Çagan'ın cevabı (7/7547) 

23~- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Radyo ve Televizyon
ların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanuna ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/7548) 

24.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, yangın söndür
me helikopterlerinin amacı dışında kullanıldıgı iddialarına ilişkin sorusu ve 
Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/7556) 

25.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 
Ankara ilindeki ören yerlerine, 
Türkiye'deki ören yerlerine, 
Yurtdışında sergilenrnek üzere gönderilen kUltür varlıklarına, 
Ankara İllndeki müzelere, 
Türkiye'deki müzelere, 
İlişkin soruları ve KUltür Bakanı M.İstemihan Talay'ın cevabı (7/7566, 

7567, 7568, 7569, 7570) 
26.- Ankara Milletvekili Birkan Erdal'ın, Orman Bakanlıgı bünyesin

deki Marmaris Tatil Köyünün özelleştirilmek üzere Turizm Bakanlıgına 
devrine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Çagan'ın cevabı (7/7593) 

27.-Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, baSında çıkan "Zeolit skandalı" baş
lıklı habere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ŞUkrU Sina Gürel'in cevabı (7/7597) 

28.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal' ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
ücret dengesizligine ve düzeltilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/7600) 

29.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, üniversite mezunu işsiz
Iere ve yurtdışına beyin göçünün önlenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Yaş~ Okuyan'ın cevabı (7/7604) 

30.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Delice Ev
liyalı Köyünün içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/7609) 

3 1.- Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, deprem bölgesinde istihdam 
edilen geçici işçilerin görevlerinin sona erdirilip erdirilmeyecegine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/76ll) 

32.- Samsun Milletvekili Musa Üzunkayfl:'nın, kamu ve özel sektöre 
ait bankalara ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7612) 
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33.- Balıkesir Mill~tvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir Balya'daki maden 
bölgesinin kapatıldıktan sonra kalalı zehirli atıklarının çevre ve insan sağlığına 
etk~lerine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (717613) 

34.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, tıp fakültesi hastanelerinde 
tedavi gören BAG-KUR emeklilerinin mağduriyetlerine ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (717615) 

35.- K?nya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, 21 Şubat 2001 tarihinde Halk 
Bankasında yapılan döviz alım satım işlemlerine ilişkin sorusu ve Orman 
Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami Çağan'ın cevabı (717621) 

36.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Mustafa Kemal Üniversitesine 
alınan işçilerden sendika üyesi olanların işten atıldığı iddialarına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (717624) · 

37.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in; 

Bazı Türk çiftçilerinin yurtdışında toprak kiralamalarma ve tarım girdi 
fiyatlarına, 

\ ' 

- Balıkesir Milletvekili İlyas· Y ılmazyıldız'ın; 

Balıkesir ve bazı ilçeterindeki süne mücadelesine, 

- istanbul Milletvekili Mustafa Düz'ün; 

Sivas'a verilen kredilere ve Bakaniıkça yayımlanan kitaplara, 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in 
cevabı(7/7627, 7640, 7643) 

38.-Balıkesir Milletvekili İlyas Y ılmazyıldız'ın, Orman Genel Müdürlüğü ve 
Onnan Kadastro Komisyon Başkanlıklarında görev yapan mevsimlik işçilere kad
ro verilmesine ilişkin sorusu ve Onnan Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (717639) 

39.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü bünyesindeki oazı cami ve türbe projelerine ilişkin sorusu ve 
Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami Çağan'ın cevabı (717675) 

40.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Boğazında 
yapılması planlanan 3 üncü köprüye ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. Is
temihan Talay'ın cevabı (7 17685) 

4 I.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, 877 sıra sayılı Kanun 
Tasarısı ve Komisyon Raporunun dağıtırnma ve üzerinde verilen değişiklik 
önergelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer 
İzgi'nin cevabı (717689) . 

42;- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Kamu Personeli Seç
me Sınavına girebilecek lise mezunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Recep Önal'ın cevabı (717698) 

----·----
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I . -GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın, Bag-Kur çalışanlarının sorunlarına, 

0: ı 

Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç, fındık üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken ön
lemlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar; 

Adana Milletvekili İsmet Vursavuş'un, Çukurova çiftçisinin sorunlarına, buğday taban fiyat
larına, ikinci üretim mısır ürününde görülen hastalığa ve bu konularda alınması gereken önlemlere 
ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp cevap verdi. 

Turizm Eski Bakanı İbrahim Gürdal hakkında, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulun-
ca, 

Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova hakkında, Danıştay 5 inci Dairesince, 

Verilen kararların, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, gereği yapılmak üzere Başkanlığa in
tikal ertirildiği ne; Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, Meclis soruşturması önergelerinin 
sadece milletvekilleri tarafından ve en az 55 imzalı olarak verilebildiğine; böyle bir önerge ol
madan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, anılan kararlarla ilgili olarak Meclis soruştur
masına ilişkin bir işlemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına; yapılan uygulamalar doğrul
tusunda, konunun Genel Kurula sunulmasına ve SÖZ konusu kararların sayın milletvekillerinin tet
kik ve değerlendirmelerine açıldığına; 

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Peng'in resmi 
davetine icabetle bu ülkeye gidecek olan TBMM Başkanı Ömer İzgi'nin beraberindeki Parlamento 
heyetinde yer alacak milletvekillerine, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında kurulan (9/5) esas numaralı Meclis Soruş
turması Komisyonunun 18.6.2002 tarihinde dağıtılan 878 sıra sayılı raporunun, gündemin Meclis 
soruşturması raporları kısmına alınmasına, rapor üzerindeki görüşmelerin 25.6.2002 Salı günkü bir
leşimde yapılmasına, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılınasına ve bu 
birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmında 
bulunan: 

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/3 ll, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı : 527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından; 

Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri (11744) (S. Sayısı : 786), 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ( 11777) (S. Sayısı : 557), 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair ( 11886) (S. Sayısı : 827), 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında I 89 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye İlişkin ( 1/53) (S. Sayısı : 433), 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güven
lik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında (11755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı : 666), 
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Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
(11754, 1/692) (S. Sayısı : 675), 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
, da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde"Kararname 
ile Aynı Mahiyetieki (11756, 1/691) (S. Sayısı: 676), 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun HUkmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu (11753, 1/690) (S. Sayısı: 685), 

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Gümrük Milsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kanimamen in 
Bazı Hükilmlerinin Değiştirilmesine Dair 54 I Sayılı Kanun HUkmünde Karamameye İlişkin 
(1/209, 1/228) (S. Sayısı: 861), 

Kanun Tasarıları ile, 

Kütahya Milletvekili Emin Karaca'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifinin (2/950, 2/877, 2/921, 2/928, 2/944) (S. Sayısı: 864), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunınadıklarından, 

Ertelendi; 

Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutaniıkiarına Bağlı Kurum
larda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/812) (S. Sayısı: 746), 

20.5. I 933 Tarihli ve 2 I 97 Sayılı Kanunun I inci Maddesinde Yer Alan İçel Adının Mersin 
Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/332) (S. Sayısı: 612), 

Yapılan görüşmelerden, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında TOrkiye Cumhuriyetinin Topluluk Program
Iarına Katılmasının Genel ilketeri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının (1/965) (S. Sayısı: 856) görüşmelerini milteakip yapıt~ açık oylamadan, 

Sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Alınan karar gereğince, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkındaki Meclis soruştur
ması komisyonu raporu ile diğer denetim konularını sırasıyla görfişrnek için, 25 Haziran 2002 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.46'da so~ verildi. 

Mehmet Batuk 
Kocaeli 

Katip üye 

Yüksel Yalova 
Başkanvekili 

Me/da Bayer 
Ankara 

Katip Üye 

----e----
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II.- GELEN KAGITLAR 
21. 6. 2002 CUMA 

Teklif 

0: ı 

No.: 165 

ı.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/997) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : ı8.6.2002) 

Tezkere 

1.- Muş Milletvekili ·zeki Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/ı ı 20) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi :ı 9.6.2002) 

Sözlü Soru Önergeleri 

ı.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, İstanbul'un Fatih, Eminönü ve Beyoğlu il
çelerinin turizm alanları haline getirilip getirilmeyeceğine ilişkin, Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/ı934) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2002) 

2.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, İstanbul'da yapılacak yeni Boğaz geçiş projelerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2002) 

3.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, İstanbul'da otoyol gişelerinin mücavir alan 
dışına taşınıp taşınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/ı936) 
(Başkanlığa geliş tarihi : ı9.6.2002) 

Yazıh Soru Önergeleri 

1.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Bursa İlinde yürütülen gölet çalışmalarına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (717786) (Başkanlığa geliş tarihi: ı9.6.2002) 

2.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Bursa-Karacabey İlçesindeki bir kısım arazinin taşkın ve 
sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (717787) (Baş
kanlığa geliş tarihi : ı 9.6.2092) 

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Düz'ün, enerji içeceklerinin ithalinin yasaklanmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (717788) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2002) 

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Düz'ün, bir ajansın Bakanlıktan aldığı baskı işlerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (717789) (Başkanlığa geliş tarihi: ı9.6.2002) 

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Düz'ün, bastırılan çeşitli yayınlara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (717790) (Başkanlığa geliş tarihi : ı9.6.2002) 

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Düz'ün, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (717791) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2002) 

7.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, özel bankalara aktarılan kaynakların kullanımına ilişkin 
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (717792) (Başkanlığa geliş tarihi: ı9.6.2002) 

8.-Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, DSİ'nin Kıbns'ta su toplama barajı projesi olup olmadığına iliş
kin Enerji ve Tabii Kayn~ar Bakanından yazılı soru önergesi (717793) (Başkanlığa ~eliş tarihi : ı 9.6.2002) 

9.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Kıbrıs ile Türkiye arasında elektrik kablosu projesi 
olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (717794) (Baş
kanlığa geliş tarihi : ı 9.6.2002) 

ı 0.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Girne-Lefkoşe yol inşaatı ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (717795) (Başkanlığa geliş tarihi: ı9.6.2002) 

ı I.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Abdullah Öcalan'ın teslim alınması ile ilgili bir 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (717796) (Başkanlığa geliş 
tarihi: ı9.6.2002) 
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12.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Bağazı'nda yolcu taşıyan teknelerin 

kontrolüne ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (717797) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1 9.6.2002) 

13.- Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, memur emekli aylıklarının ödeme dönemine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (717798) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2002) 

Gensoru Önergesi 

1.- Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilieri Konya Milletvekili Veysel Candan ve 
Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ülke yönetiminde aciz kaldığı, ekonomide al
dığı yanlış kararlarda ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden olduğu id
dialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu ve İç
tüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (1 1/29) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.6.2002) (Dağıtma tarihi : 21.6.2002) 

----0----

24. 6. 2002 PAZARTESi 
Tasarı 

No.: 166 

1.- Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1Ql2) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.2002) 

Teklif 

1.-Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/998) (Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve BütçeKomisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

1 

Raporlar 

1.- 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu ( 1/999) (S. Sayısı : 879) (Dağıtma 
tarihi : 24.6.2002) (GÜNDEME) 

2.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 880) (Dağıtma tarihi: 24.6.2002) (GÜNDEME) 

3.- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/949) (S. Sayısı :882) (Dağıtma 
tarihi: 24.6.2002) (GÜNDEME) c 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2002 mali yılı bütçesinden GAP Bölgesindeki 
bazı iliere verilen yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet 
Bahçeli) sözlü soru önergesi (6/1937) (Başkanlığa geliş tarihi·: 20.6.2002) 

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ilindeki tarımsal projelere ve bazı 
tarımsal faaliyetlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1938) (Başkan
lığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

3.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1939) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

Yazılı Soru Önergeleri 

J.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, orman arazisinde faaliyet gösteren iki turizm şirketine 
ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (717799) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 
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2.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, orman arazisi tahsis edilen iki turizm şirketine ilişkin 

Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7800) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

3.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre çıkarılması 
gereken yönetmeliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/780 I) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

4.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Harran Üniversitesi mezuniyet töreninde 
ilahiyat Fakaltesi mezunu dönem birincisinin konuşturulmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7802) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

5.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Harran Üniversitesi mezuniyet töreninde ilahiyat 
Fakültesi mezunu dönem birincisinin konuşturulmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (A. Mesut Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/7803) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

6.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Harran Üniversitesi mezuniyet töreninde 
ilahiyat Fakaltesi mezunu dönem birincisinin konuşturulmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanıh
dan (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/7804) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

7.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Şişli Belediyesinin denetimine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7805) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

8.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Şişli Belediyesine aktarılan ödenekiere ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7806) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

9.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Keskin Ceritmüminli Kasabasına lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7807) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.6.2002) 

I 0.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7808) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

11.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan' ın, Dicle ve Fırat nchirieri Uzerine kurulu barajiara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7809) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

12.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bakanların yurt dışı seyahatlerine katılan mil
letvekillerine ilişkin Başba~andan yazılı soru önergesi (7/781 O) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

13.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, yurt dışında tedavi edilen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/781 ı) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

14.-Nevşehir Milletvekili Mehmet El katmış' m, kamu kurum ve kuruluşlarına memur ve işçi alımı için 
yapılan sınaviara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/78ı2) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

15.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, yurt dışında temsilcilikleri bulunan kamu kurum 
ve kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/78 13) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

ı 6.--Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait !oj manlar ile eğitim 
ve sosyal tesisiere ilişkin Ba~bakandan yazılı soru önergesi (7/7814) (Başk.anltğa geliş tarihi : 20.6.2002) 

··ı 7.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'Un, Balıkesir İmam Hatip Lisesi ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7815) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

18.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'Un,, serbest muhasebeci ve mali mUşavirlerin BAG
KUR'da iş takibi yapabilmelerini sağlayacak dUzenleme çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7816) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

19.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ilahiyat Yüksek OkuHanna ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/78 1 7) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

20.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Van-Erciş'de görülmekte olan tapu davalarına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/781 8) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

21.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, eğitim ve öğretim le ilgili çeşitli faaliyetlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7819) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 
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22.-: Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı İli ne değişik kalemlerden aktarılan adenek

Iere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7820) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

23.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GBksu'nun, Adıyaman iline değişik kalemlerden ak
tarılan ödeneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7821) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.6.2002) 

24.-Adıyaman Milletvekili Mahmut Gl>ksu'nun, Sinop iline değişik kalemlerden aktarılan ödenek
Iere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7822) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

'l 

25.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, istanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Diyar-
bakır Hıfzıssıhha Enstitüsünün sağlık karnesi düzenlenmesinde ve sağlık hizmeti verilmesinde kı lık 
kıyafet şartları arandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7823) (Başkan
lığa geliş tarihi : 20.6;2002) 

26.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop iline verilen KOBİ ve işletme 
kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7824) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.6.2002) 

27.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı İ line verilen KOBİ ve işletme kredilerine iliş
kin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7825) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

28.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman iline verilen KOBİ ve işletme 
kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru Bnergesi (7/7826) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.6.2002) · 

29.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi 
(7/7827) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

30.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İst~nbul Üniversitesi ve Diyarbakır 
Hıfzıssıhha Enstitüsü personelinin bakınakla yükümlü olduğu kimselere kılık kıyafet şartları 

nedeniyle sağlık karnesi verilmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
(A. Mesut Yılmaz) yazılı soru, önergesi (7/7828) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

31.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniversitesi ve Diyarbakır 
Hıfzıssıhha Enstitüsü personelinin bakınakla yükümlü oldukları kimselere verilen sağlık karnelerin
de kılık kıyafet şartları arandığı iddialarına ilişkin J?evlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru 
önergesi (7/7829) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

32.-Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı'nın bütçeden aldığı paya, yerel yönetimlerin 
desteklenmesine ve sosyal amaçlı fonlardan yapılan yardırnlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/7830) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

33.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop'un bütçeden aldığı paya, yerel yönetimlerin 
desteklenmesine ve sosyal amaçlı fonlardan yapılan yardırnlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/7831) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

34.-- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, istanbul Valisi hakkındaki bazı iddialara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7832) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

35.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Abant Gölü çevresindeki köylcrin yaylalarla ilgili 
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7833) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

36.- Bolu Milletvekili i smail Alptekin'in, Gcrede Işıklı Barajı inşaatı çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7834) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

37.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Bolu-Göynük ilçesindeki turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7835) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 
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38.- Bolu Milletvekili . İsmail Alptekin'in, Bolu-Mudumu İlçesindeki turizme yönelik çalış
malara ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7836) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

39.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, muhtarların ekonomik durumunun iyileştirilmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (717837) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.6.2002) 

40.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, TEM'den Bolu-Dörtdivan İlçesine bağlantı yolu 
açılıp açılmayacağına ve Bolu Dağı tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7838) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) ~ 

41.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Bolu-Kartalkaya bağlantı yollarına ve Gerede-Esen
tepe Milli Parkı'nın alt yapısına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (717839) (Başkan
lığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

42.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Bolu-Gerede'de özelleştirme kapsamındaki bir tesise 
ve Gerede'nin gelişmesi için proje olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(717840) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

43.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Bolu'da turizme yönelik yatırımlar yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (717841) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

44.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, OHAL uygula~asının kaldırıldığı illerde 
ekonomik ve sosyal yatırımların teşvik edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/7842) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

4S.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, kaçak göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (717843) (Başkanlığa geliş tariM: 20.6.2002) 

46.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Köy-Kent Projelerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (717844) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

47.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, elektrik enerjisi üretimi, tüketimi ve bu konulardaki 
bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (71784S) (Başkan
lığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

48.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Arap sermayesinin ülkemize çekilmesine yönelik 
çalışmalar olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (717846) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

49.- İstanbul Milletvekili NazifOkumuş'un, Romanya'da tutuklu bulunan Türk balıkçılara iliş
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önerg~si (7/7847) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

SO.- İstanbul Milletvekili NazifOkumuş'un, Romanya'da tutuklu bulunan Türk balıkçılara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (717848) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

S1.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, özel araçlarla ticari araçlar arasındaki sigorta bedeli 
farkiarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (717849) ~Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

S2.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, petrokok kömür ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/78SO) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

S3.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, kalp-damar hastalıklarında kullanılan mal
zemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/78Sl) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.6.2002) 

· 54.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan BedUk'Un, kalp-damar hastalıklarında kullanılan mal
zemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7178S2) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

ss:- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Dil-Tarih Coğ
rafya Fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/78S3) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 
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56.- Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Amasya'da üniversite kurulması için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7854) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.6.2002) 

57.-Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, çeşitli santrallerdeki enerji üretimine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7855) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

Geri Ahnan Yazıh Soru Önergesi 

ı.-BursaMilletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu, 2ı3 ve ı9ı8 sayılı Kanunlardan yargılanan-· 
ların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini ı9.6.2002 tarihinde geri almıştır (7/7658) 

----·----

25. 6. 2002 SALI 
Teklif 

No.: 167 

ı.- Kocaeli Milletvekili M. V ecd i Gönül'ün; Türkiye Büyük Millet Meclisi XXI nci Dönem 
Milletvekili Ara Seçiini Hakkında Kanun Teklifi (2/999) (Anayasa Komisyonu) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2 ı .6.2002) 

Sözlü Soru Önergesi 

1.- Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Dargeçit lise inşaatı ihalesinin ne zaman 
yapılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1940) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.6.2002) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Acıgöl İnallı ve Tatlarİn beldelerinin 
kanalizasyon arıtma tesisi ihtiyaçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7856) (Başkan
lığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, depremde hasar gören camiierin onarımına, 
din görevlisi kadrolarına ve dini eğitime ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
(H. Büsarnettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/7857) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2002) 

3.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da sürdürülen erozyonu önleme ve 
ağaçtandırma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi 
(7/7858) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.2002) 

4.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Habur Sınır Kapısı üzerinden yapılan motorin it
halatının durdurulmasının sebeplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7859) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21 .6.2002) 

5.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş' in, kurul, Ust kurul ve bunlara bağlı kurumların denetimlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/7860) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.6.2002) 

6.- Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Pamukbank'ın TMSF'na devredilmesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7 /7861) (Başkanlığa geliş tarihi : 2 1.?.2002) 

7.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere yapılacak 
yardırnlara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/7862) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.6.2002) 
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8.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere yapılacak 

yardırnlara ve çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/7863) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.2002) 

9.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan' ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere yapılacak 
yardırnlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7864) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.6.2002) 

10.- Hatay MilletvekilL Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere 
yapılacak yardırnlara ve çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7 /7865) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.2002) 

1 I.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan' ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere 
yapılacak yardırnlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7866) (Başkan
lığa geliş tarihi : 24.6.2002) 

Süresi İçinde Cevaplandırllmayan Yazılı Soru Önergeleri 

I.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop İlinde orta öğretim kurumlarındaki öğ
retmen sayısına ve ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7292) 

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop ilindeki taşımalı eğitime, okulların bil
gisayar ve yabancı dil öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7293) 

3.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop'ta yüriltülen projelere ve kesintisiz 
eğitime yapılan katkılara ilişkin MilliEğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7294) 

4.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop'ta yürütülen projelere ve belediyelere 
gönderilen ödenekiere ilişkin Matiye Bakanından yazılı soru önergesi (7 /7295) 

5.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Lisansüstü Eğitim Sınavına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazı I ı soru önergesi (7 /73 ı ı) 

6.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, fen lisesi öğrencilerinin ortaöğretim başarı puan
larının ÖSS'ye etkisinin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7334) 

7.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, sokak çocuklarına ve mağduriyet içindeki diğer 
çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7336) 

8.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, meslek lisesi mezunlarının yilkseköğrenime giriş
lerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7337) 

9.-· Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Çayırlı İlçesinde görülen bazı has
talıkların ve ani ölUmlerin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7341) 

10.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş' ın, eğitime katkı payı adıyla toplanan paranın kul
lanımına ilişkin Mi111 Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7342) 

1 1.- Gaziantep Milletvekili Nqrdtin Aktaş'ın, İsrail ilc yapılan ikili anlaşmalara ilişkin Dışiş
leri Bakanından yazılı soru önı.:rgesi (7/7347) 

12.- Adıyaman Milletvekili Mahmut <Wksu'nun. Trabzon'da istanbul Onivcrsitcsi Rcktl\rünii 
protesto eden hazı öğrı.:neilı.:rin döviilmı.:si ulayına ilişkin İı;işlcri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7355) 

13.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Oöksu'nun. Adana'da hir ilköğn:tiın okulu ik ilgili 
hasında çıkan hahcrlcre ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/TJ56) 

-116-



T.B.M.M. B: 117 25.6. 2002 0: ı 

14.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniversitesi Rektörünün katıldığı 
bazı toplantılardaki olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (717360) 

\~5.- İstanbul Milletvekili 1\zmi Ateş'in, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 
düzenlenen bir konferansa başörtülü hastaların atınınamasına ve Rektörün bazı açıklamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (717362) 

16.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Marmara ve Düzce deprem bölgesindekiprefabrik 
konutların masraftarına ve kullanımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (717364) 

17.- Şanlıurfa MÜletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, bir ilköğretim okulu ile ilgili medyada 
yer alan haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (717366) 

18.- Konya Milletvekili Hüseyin Arı'nın, SSK ve BAÖ-KUR'da uygulanan ihale sisteminin 
sakıncaları ve uğranılan zarariara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (717373) 

19.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, emekli bir generalin çeşitli faaliyetlerine katıldığı 
iddia edilen kamu personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (717375) 

20.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, Marmara ve DUzce deprem bölgesindeki prefabrik 
konutlar için yapılan masraflara ve kullanımianna ilişkin Bayındırlık ve İskAn Bakanından yazılı 
soru önergesi (717376) 

21.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakül
tesinde düzenlenen bir konferansa başörttllU hastalarui alınmrunasına ilişkin Milli E!Utim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (717384) 

22.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Çağdaş Eğitim Vakfı hakkındaki iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (717388) 

23.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, tehlikeli madde taşıyan tanker 
sürücülerine eğitim verilip verilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazıh soru önergesi (717392) 

24.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, haklarında soruşturma imi istenen kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (716961) . 

----·-----
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.0~ 

25 Haziran 2002 Salı ·. · · 

BAŞKAN : Başkanvekili AU ILIKSOY 

o: ı 

~r 

KA TİP ÜYELER : Sebahattin KARAKELLE (Etzin'can), Burhan ORHAN (Bursa) 

----·----
BAŞKAN - Sayın mi~letvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ı ı 7 nci Birleşimini 

açı yorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Hepimiz biliyoruz ki, bugünlerde, futbolun çok yoğun _duygular yaşattığı özellikle bizler, fut
bolla iç içeyiz. Ben, Türk Milli Takımını, gösterdiği başarıdan dolayı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına ve Türk Ulusu adına kutluyorum, onların başarılarının devamnit diliyoruz. İnşallah, 
kupayla Türkiye'ye döndüklerinde, kabaran göğsümüz bir ö kadar daha kabacacaktır diyorum. (Al
kışlar) 

Gündeme geçmeden önce, 3 arkadaşıma gündemdışı söz 'vereceğim. 

Gündemdişı ilk söz, Van İlinin sorunlarıyla ilgili olarak söz-isteminde bulunan Van Milletvekili 
Sayın Maliki Ejder Arvas'a aittir. 

Sayın Arvas, buyunın. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

III.- BAŞKANLIG IN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GONDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1.- Van Milletvekili Malikj Ejder Arvas'ın,. Van lifnin s~htn/arına ilişkin gündemdışı konuşması 

MALİKİ EJDER.ARVAS (Van)- Sayın Başkan, Çok değerli milletvekili arkadaşlarım; Van 
İlinin ~orunlarıyla; ilgili gündemdışı SÖZ almış bulunuyorum;· baı:ıa bu SÖZÜ veren, başta, çok Değer
li Başkanımıza teŞ~k:ıdır ediyorum, siz değerli milletyekilleririe de saygİlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Doğu ve Güneyd~ğu Anad_olu Bölgeleri, hele hele Vanımız, 
malumunuz, son zamanlarda büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyadır .. Tarihin çok uzun zamanlarından 
günümüze kadar önemli ticaret merkezlerinden bi.ri olan Vanımız, maalesef, bugün, tamamen göç 
ordularının işgaline maruz kalmıştır. Bu da, malumunuz, beraberinde işsizliği getirmiş, bölgenin 
önemli geç im kaynağı tarım ve hayvancılık olmak kaydtyla, bugün, 1980 sonrası tarımda uygulanan· 
yanlış politikalar nedeniyle, hele hele hayvancılık tamamen bitme noktasına gelmiştir. 

Bugün hasat dönemindeyiz. Hububat fiyatları konusunda, çiftçimizin büyük bir ümitle bek
lediği buğday tabanfiyatlarının 230 000 lira olatak açıklanması, buğday üreticisini tamamen şok et
miştir. Hakikaten, bazı yerlerde, dönüm e ancak ı 'e 2, ı 'e 3 alınan yerler var; maliyeti göz önünde 
bulundurursak, verilen fiyat maliyeti karşılamamaktadır. Ben, bir Tarım Ko'~isyonu üyesi olmam 
hasebiyle, Sayın Tarım Bakan~ ve teşkilatına, yeniden, bu. fiyat konusunu gözden geçirmelerini 
öneriyorum. ·· 

Değerli arkadaşlar, bugün, Doğu Anadolu. Bölges.i,. hakikaten bUyük bir işsizlikte karşı kar
şıyadır, tarım ve hayvancılık bitme noktasındadır .. i"980 _ön~esin~e; Yanımızda, büyükbaş hayvan 
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adeti ı 500 OOO'in üzerindeydi, küçükbaş hayvan adeti 35 000 OOO'un üzerindeydi; ama, bugünkü 
rakamlara baktığımız zaman, büyükbaş hayvan adeti I 50 OOO'lerin altına düşmüş; yani, onda ı 'e 
düşmüş, küçükbaş hayvan da yine aynı durumdadır. Bu ne demektir; bu, hayvancılık tamamen bit
me noktasına gelmiş demektir. 

Yatırımlara göz attığımızda, bölgedeki yatırımları destekleme payı yüzde 2'ler civarındadır. 
Sayın Başbakanımıza Allah selam et versin, hayırlı şifalar diliyorum, 56 ncı hükümet döneminde,· 
Doğu Anadolu Bölgesinde kalkınınayı planladığını söylemişlerdi; bugün, yatırımlara yüzde 2 pay 
ayırırsanız, kalkınmışlık ne kadar gerçekçi olur, bunu, ben, sizin takdirinize bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bölgemiz açısından çok önem arz eden ikinci bir konu, sınır ticareti dir. Sınır 
ticareti, bölge insanı için ikinci bir ümit kaynağıydı, ümit kapısıydı. Bundan bir süre önce sınır il
lerinin muhalefet ve iktidar milletvekilleriyle birlikte; hatta, s!vil toplum örgütlerinin görüşlerini 
alarak bir kanun teklifi hazırladım.· Bu kanun teklifinde, şahsırnın ve 39 milletvekilinin imzası var. 
Maalesef, sınır ticaretiyle ilgili bu kanun teklifi, Meclis gündemine geldiğinde kabul görmedi; 
bugün, komisyonların raflarında tozlanmaktadır. 

İkinci bir husus: geçenlerde bir eğitim seminerine gitmiştikAK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ali Coşkun Bey le; orada -bizde "Rus Pazarı" denilen bir pazar yeri var, adı biraz yanlıştır; ama, es
nafı yoğun olan bir pazar yeri- esnafı ziyaret ettik. Esnafın nabzını yokladığımızda, siftah etmeyen 
·esnafımızı gördük ve sınır ticareti, bavul ticareti konusunda esnafın şikdyetçi olduğunu tespit ettik. 
Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanına buradan sestenrnek istiyorum; bavul ticaretiyle uğraşı 
veren yöre insanı, işsizlikten inim inim inleyen insanlar, 50 d~lar karşılığında, gUmrükleme işlemi 
için bir günlük süre tanındığını ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - ı dakika içerisinde topariayın efendim. 

Buyurun. 

MALİKİ EJDER ARVAS (Devamla)- Bu gümrükleme işleminin, en azından onbeş günlük 
süreye çıkarılmasını öneriyorum buradan ve istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, hakikaten, bölge insanı mağdurdur. Bölgede fabrika ve sanayi yok, işsizlik 
-had safhada. Bunlara çare bulmak hepimizin görevidir.· 

Sivil toplum örgütlerini ziyaretimde şoförler birliğine uğradım, Tarım ve Köyişleri Bakan
lığının bir genelgesindert bahsettiler. Efendim, genelgedeki hayvan menşe ve· raporlarıyla ilgili 
konularda büyük yakınmalar gördüm ve biz, 20 hayvanı bir yerden bir yere göt~rdüğümüz zaman, 
1 milyar lira para, üç ay da trafikten men cezası veriliyor. Bununla ilgili, evrakta eksiklik olur kor
kusuyla, bu nakliye işini de yapamıyoruz" diyorlar. 

Üçüncü bir husus, İran kapısından, diğer kapılardan geldiğimizde, depolardaki mazotlarımızın 
faturası olduğu halde, petrolden fatura aldığımız halde, yine ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MALİKİ EJDER ARVAS (Devamla) - ... jandarma tarafından, menşei yabancı olduğu için 
. burada da cezai müeyyidelere çarptırılmaktayız. Bu soruna da çare bulunmasını istiyor şoför esnafı. 

Ben, eğitim ve sağlık konusuna da değinmek istiyordum; ama, zaman kalmadı. 

BAŞKAN - Sorun çok, Sayın Arvas; SOf4nların hepsini bir çırpıda dile getirmek maalesef 
mümkün değil, süre 5 dakika. 
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MALİKİ EJDER ARVAS (Deyaınla)- Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyor, hepinize say-

gılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomz Sayın Arvas. 

Gündemdışı konuşmaya yanıt verecek sayın bakan? .. Yok. 

Biraz önce, açılışta da ifade etti~im gibi, bugünlerde sporla yatıp sporla kalkıyomz. Özellikle 
Türk futbolunun kat etti~i başarı hepimizi duygulandırdı. Bu duygularımızı daha teknik anlamda 
ifade etmek üzere, A~talya Milletvekili Sayın Nesrin Ünal; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz S dakika. 

2.- Antalya Milletvekili Nesrin Ona/'ın, Türk Milli Futbol Takımının millelimize yaşattığı duy
gu/ara ve bundan çıkarmamız gereken ders/ere ilişkin gündemdışı konuşması 

NESRİN ÜNAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın Jililletvekilleri; Türk Milli Futbol Takımının 
bizlere yaşattığı duygular ve çıkarmamız gereken dersler konusunda gü~demdışı söz almış 

bulunuyomm; konuşmama başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyomm. 

Türk Milli Futbol Takımının yarı fınale kalması bizleri çok duygulandırdı. Çoluk çocuk, genç 
yaşlı, kadın erkek, Türkiye'nin her karış toprağında, elimizde ayyıldızlı al bayrak, sokaklara dökUI
dük "Kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye" sesleriyle coştuk, gururlandık. Bu arada, geçen perşembe, 
gökyüzünde, Cenabı Allah'ın işaretini gördük. Tarihte, Kosova ve Kurtuluş Savaşında ve Kıbrıs 
Barış Harekatında olduğu gibi, gökyüzünde ayyıldız, bağımsızlık simgemiz, bayrağımızdaki gibi 
yan yana geldi. Bunu, 21 inci Yüzyılın Türk yüzyılı olacağına dair bir işaret olarak algıladık; ama, 
b~arılarımız, sadece Türk Milli Futbol Takımı, Türk Milli Basketbol Takımı, Galatasarayla sınırlı 
kalmamalıdır. Futbol takımımızın başarısı, seçilmişine, doktoruna, mühendisine, bilim adamlarına, 
sanatçılarımıza, çiftçilerimize, yediden yetmişe tUm topluma örnek olmalıdır. Bizler, lüks malları 
tüketirken farkına vannadan, kUltUrUmUzü, inancımızı, dilimizi, birliğimizi, beraberliğimizi 

tUketiyoruz; sorira dönüp baktığımızda içimizin boşaldığını görüyoruz. Artık, TUrk'Un, IBM, Com
pact gibi markalarta yarışacak bilgisayar, araba, tekstil markaları, kendi ürettiği, patenti kendine ait 
ilaçla~ı, uluslararası sanatçıları, bilim adamları, bir değil, iki değil, binlerce olmalıdır; yani, binler
ce uluslarüstü markası olursa Türk'ün, işte, o zaman uluslararası ilişkilerde, masaya, daha gUçlü, 
daha kendinden emin ve en önemlisi konan kurallar bize uygun mu, değil mi diye tartışan olarak 
değil, kuralları koyanların tarafında otururduk. Hani, bilgisayar terminolojisinde bir deyim vardır ya 
"yüklenen" ve "yükleyen" işte, önemli olan yüklemek. Biz de yükleseydik daha iyi olurdu. Keşke, 
bugün yüklenirken başka kültürleri de yüklenir olmasaydık. Sadece tarım, sadece turizm, sadece iş
gücü olmamalıyız; vazgeçilmez teknolojik OrUnlerimiz de olmalı ki, TUrk MiJJeti gelecekte daha 
refah ve daha mutlu yaşasın. · 

Peki, bizler, şimdiye kadar ne yaptık; biraz para kazandık mı hemen gidip arabamızı daha lüks 
ithal arabay la dcğiştirdik; yabancı sigaraların dumanlarını hava ata ata üfledik; parfumün ve krcmin 
ithalini övünerek kulJandık; ihtiyacımız olmadı!Jı halde -en ucuzuna bile- cep telefonunun bir 
tanesini alabilmek için beş ton domates sattık; ekmek elden, su gölden misali değirmenin suyu 
nereden hiç sormadık, tükettik, tUkcttik; bir de baktık ki, milyarlarca dolar ihracat açığı meydana 
gelmiş ve ekonomiyi döndürmek için dışarıdan on yıllardır borç almak zorunda olan bir Türkiye 
yaratmışız. Sonra hepimiz konuşuyoruz, resti çekelim gitsin, borç almayalım. Peki, bunları 

yapalım; ama, hiç farkına varmadan k!JIIandığımız, hayatımızın bir parçası olan teknolojiden, hayati 
önemi olan ilaçlardan, röntgen filminden ve binlerce şeyden vazgeçebilecek miyiz, kısa sürede bu 
teknolojiyi ve gücü yakalayabilecek miyiz?! İşte, bUtUn bireyler, bunu, kendi kendimize sormak ve 
bunları başarmak zorundayız. 
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Günlük hayatta, hepimizin, karınca kararınca, üretebilecegi o kadar çok katkı var ki, Türk Mil
leti olarak hiçbir mazeret üretın eden, konuşmaktan çok çalışmak, tüketmekten çok üretmek zorun
dayız. Çocuklarımız için, bagımsızlığın ve demokrasinin devamı için çok ama çok çalışmalıyız. in
şallah, Türk Milli Futbol Takımının başarıları hepimize örnek olur. Her sahada, Türke yaraşır 
başarılar yaşarız ve Türkiye'de "kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye" sesleri hiç eksik olmaz. 

Son olarak şunları söylemek istiyorum: Ayaklan kadar yürekleri de güçlü, milli birlik ve 
beraberliğimize en çok ihtiyacımız olduğu dönemde, rengini Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Yemen'de 
şehit olmuş, omuz omuza yatan güneydoğulu, doğulu, batılı, kuzeyli, güney li Ahmetlerin, Hasan
ların, Alilerin, Hüseyinlerin, Mehmetterin kanından alan, bağımsızlığımızın simgesi, şanlı al bay
rağımızı gururla dalgalandıran, Türkün başını dikleştiren, göğsünü kabartan Türk Milli Futbol 
Takımına, başta Sayın Haluk Ulusoy'un şahsında Türk Futbol 'Federasyonuna, Sayın Şenol Güneş 
ve Ünal Karaman'ın şahsında tüm teknik kadroya ve yeşil sahada destan yazan futbolcularımıza, 
Türk Milleti adına, saygı ve şükranlarımızı iletiyorum. (Alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Ünal, buyurun efendim. 

NESRİN ÜNAL (Devamla) - 68 000 000 insanımızın gönlü ve duaları sizlerledir. inşallah, 
Dünya Kupasıyla Türkiye'ye dönersiniz. Inşallah, en kısa sürede lider ve güçlü bir Türkiye'de 
yaşarız. 

Hepinize teşekkür eder; yeniden, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünal'a, kırmızı beyaz giysileriyle yaptıgı konuşmadan dolayı, ayrıca, teşek
kür ediyoruz. (MHP sıralarından alkışlar) 

Tabii, konu, spor. Futbolda bugün doruğa geldik; ama, yüz yıllardır sürdürdüğümUZ bir ata 
sporomuz var; Edirne'de tarihi Kırkpınar güreşlerinin 641 inci yıldönümü. 

Bu konuda her zaman gerekli özeni gösteren, çabayı gösteren ve bu konuya sahip çıkan Edir
ne Milletvekili Sayın Şadan Şimşek; buyurun efendim. 

(DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakika. 

3.- Edirne Milletvekili Şadan Şimşek'in, 641 ineisi yapılacak olan tarihi Kırkpınar yağlı gilreş
lerine ilişkin gündemdışı konuşması 

ŞADAN ŞiMŞEK (Edirne)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 641 inci Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri Haftası dolayısıyla söz almış bulunuyorum; öncelikle, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. Duygularımı ve görüşlerimi ifade etme olanağı tanıdığı için Sayın Başkanıma teşekkür

. lerimi sunarım. 

.. Sözlerime başlarken, Dünya Kupası karşılaşmalarında mücadele eden başarıları ve ay yıldızh 
formalarıyla göğsümüzü kabartan, Türk Halkının içindeki manevi duyguları ortaya çıkarıp, birlik 
ve beraberlik duygusunun pekişınesinde rol oynayan Milli Takımımızın,. Türk insanının dünyada 
tanınması ve saygınlığının artmasına katkıda bulunduğu aşikardır. Milli Takımımızın Brezilya 
maçını geçip, Dünya Kupasını alma yolunda her zaman olduğu gibi başarılı olacağına inanıyor, ül
ke olarak bizlere yaşattıkları gurur ve sevinçten dolayı futbolcularımızı ve teknik kadroyu 
canıgönülden kutluyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Edirne serhat şehri, Türklerin Batı'ya açılışının simgesi, ikinci başkent, 
tarihi ve coğrafi pek çok özelliğiyle sınırların bekçisi olarak her gelen saldırıya, Anadolu yarımadası 
adına ilk karşı duran kent. Bu kent ki, izleyenleri büyüleyen incecik minareleri ve görkemli yapısıy
la insanları heyecaniandıran Selimiye'nin ihtişamıyla Türkiye'nin dışa açılan kapısı. Bizlere altıyüz 
kUsur yıl önce atalarımızdan emanet Kırkpınar'ın evsahibi Edirne. 

Güneydoğu Avrupa'nın Anadolu'ya zorunlu geçiş yolu üzerinde olması nedeniyle göç ve is
tilaya uğrayan, pek çok işgale rağmen 18 inci yüzyılda 350 000 nüfusuyla dünyanın 4 üncü büyük 
kenti. Bugünkü Edirne, üniversitesi, tarımı ve sanayisiyle bir sınır kenti; ama, sıkıntıları, sancıları 
var. Edirneli umut arayışı için yeni ufuklara, bilinmeze yelken açmakta. 

Değerli milletvekilleri, geleneklerimiz, yüksek uygarlık meziyetlerine sahip bir ulusun birey
leri olan bizler için korunması ve yaşatılması gereken ata yadigandır. 

Kırkpınar ki, altıyüz yılı aş~ın bir zaman hatırası. Bugüne gelinceye kadar bütün kuşaklar böy
lesi bir emaneti; yani, Kırkpınar'ı baştacı yapmışken, bizim pehlivanların Kabesi olarak kabul edilen 
bir şölene ve Edirne'ye sırtımızı dönmemiz mümkün müdür? Bana göre, bir ulus için en övünülecek 
noktalardan birisi geleneklerin yaşatılmasıdır. 

Edirne'nin konumu, yatırım, mal ve hizmet üretimine dönüştürülerek yarar sağbınması için 
gereken destek verilmelidir; çünkü, Edirne'ye, günümüze kadar, sınır kenti kimliğiyle sadece Tür
kiye'nin güvenliği açısından yaklaşılmıştır. Bu durum, yabancı sermayenin gelişini olumsuz et
kiledi"ği gibi, sektörel öncelikierin belirlenmesi ve projelerin geliştiritmesini de engellemiştir. 

Kültür Bakanlığımızın katkılarıyla, Kırkpınar'a ait eşsiz tarih ve kültür zenginliğimizi yansıtan 
fotoğraflardan oluşan sergi Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Salonunda ve Birleşmiş Milletler 
Genel Merkezinde teşhir edilerek, uluslararası boyuta taşınmaya çalışılmıştır. Kültür, Spor ve 
Turizm Bakanlarımızın maddi destekleri önemlidir; ancak, yeterli değildir. 

Yapılan organizasyonda, yerel . anlamda da birtakım eksikliklerimiz mevcuttur. Biz, bu 
durumun değiştirilmesini istiyor ve bunun için çalışıyoruz; çünkü, transit geçenler doğanın güzel
liğine kanarak, mutlu ve zengin insanların yaşadığı bir kent izlenimini edinmektedirler. Bu, kesin
Iikle bir yanılsamadır. Edirne, geçmişten gelen ekonomik olumsuzluklardan etkilenme turnuvasın
da başa güreşmektedir. Dilerim bu güreş, doksaniki yıllık saray başpehlivanının son güreşi olmasın. 

Değerli milletvekilleri, sizin anlayacağınız, Kırkpınar'ın altıyüzkırk yıllık başpehlivanı, zern
hili duvara asmak üzeredir. Ata sporomuz tarihi Kırkpınar yağlı güreşterimizin spor ve turizm 
boyutları, Edirne insanının evsahipliği ve misafırperverliğiyle bütünleştiğinde, Kırkpınar, Türk
lüğün yüksek uygarlık özelliklerini dünyaya yayabilecek en önemli unsurlardan birisidir. 

Bir kültür beşiği olarak Edirne, ülkemizi uluslararası platformlarda her yönüyle temsil edecek 
özellikleri taşımaktadır. Bu yönüyle ele alındığında Kırkpınar'ı, spor açısından olduğu kadar, 
ekonomi ve turizm açısından da önemli bir organizasyon haline getirmenin önemi kendiliğinden or
taya çıkar. 

Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan kültür köprüsü Edirne'nin ekonomik, sosyal ve kültürel anlam
da kalkınmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmelidir. Ülkemize gelip gidenleri karşılayan 
ve onlar~ uğurlayan, memleketimize ait ilk izlenimlerin edinildiği Edirnemizin soru~larına özel 
statüler ve sorumluluklar içinde yaratıcı çözümler getirilmesi gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, "ben güreşirken, arkamda daima Türk Milletinin olduğunu ve milletin 
şerefini düşünürüm" diyebilen Kurtdereli Mehmet Pehlivanın, çıkardığı güreşlerle Avrupa ve 
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Amerika'da "Sultanın Aslanı" unvanınİ alan Adalı Halil'in, güreşe minderin tam ortasında başlayan 
ve bir adım dahi gerilemeyen "gökte nasıl bir güneş varsa, güreşte de sadece Yusuf vardır" sözleriy
le takdir edilen, Türk'Un yenilmezliğinin simgesi Cih~ Pehlivanı Koca Yusufun, "Türk gibi güçlü" 
sözünün dünya literatürUne yerleşmesindeki haklı rolünü tarif etmek kolay olmasa gerek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- ı· dakika içerisinde topariayın efendim~ 

Ş AD AN ŞİMŞEK (Devamla) -·Ben, inanıyorum ki, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 
"benim en seydiğim spo~ güreştir" dediyse, bunda, bugün önünde saygıyla eğildiğİrniz ve rahmetle 
andığımız, meydanlarda güreş tutmuş nice yiğit pehlivanın emeği çoktur, ruhları şad olsun. 

Bu duygu ve düştlncelerle, Edirne Milletvekilleri olarak, siz değerli milletvekili arkadaş-
larımızı, tarihi Kırkpınar y~ğlı güreşierimize bekler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Şimşek. 

Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun (611820) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (41495) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 598 inci sırasında yer alan (6/1820) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Ahmet Sünnetçioğlu 
Bursa 

Bir gensoru önergesi vardır. Önerge, daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 

C) GENSORU, GENEL GÖROŞME, MECLIS SORUŞTURMASI VE MECLiS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ . 

1.- Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilieri Konya Milletvekili Veysel Candan ve 
Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ülke yönetiminde aciz kaldığı, ekonomide aldığı 

. yanlış kararlarda ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden olduğu id
dialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/29) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

57 nci hükümet, ülke yönetiminde aciz kalmaktadır. Özellikle ekonomide aldığı yanlış karar
larda ısrar ederek, son Uç yıldır iki büyük krizin yaşanmasına ve toplumun büyük oranda fakirleş
mesine sebep olmuştur. İnsanımızın büyük bir kısmı da, açlık sınırında yaşam mücadelesi vermek
tedir. Bunun devam etmesi durumunda şartların daha da kötüleşmesi kaçınılmazdır. Bu kötü gidişin 
sorumlusu Başbakan Sayın Bülent Ecevit Hükümetidir. 
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Bu sebeplerden dolayı, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzügün ı 06 ncı maddesi uyarınca, Başbakan 

Bülent Ecevit ve 57 nci hükümet hakkında bir gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Veysel Candan 

Konya 

Saadet Partisi Grubu Başkanvekili 

Gerekçe: 

19.6.2002 

Ömer Vehbi Hatipoglu 

Diyarbakır 

Saadet Partisi Grubu Başkanvekili 

ı. Hükümet, kısa vadeli ve yüksek faizle hesapsız bir borçlanma içindedir, borçları tekrar borç.
lanarak ödeme yolunu seçmiştir. Bu da, 6S 000 000 insanın ödedigi vergilerin faiz giderlerine yet
medigi sonucunu dogurmaktadır. Yani, bu hükümet, yanlış borçlanma politikaları izlemektedir. 

2. Kamu . harcamalarında israf ve yolsuzluk had safhaya ulaşmış olup, gerekli tedbirler 
zamanında alınmamaktadır. Bunun sonucunda da, kamu açıklarını kapatmak için iç ve dışborç alım
ları yetmedigi zaman, yeni vergiler ihdas edilmektedir. Üç yılda, bu hükümetin çıkardıgı vergi 
yasası adedi onbirdir. Her seferinde, ekvergiler konmuş, mükellefler vergi yükü altında ezilmiştir. 

3. Ekonomik program uygulaması üzerinden onbeş ay geçmesine ragmen, üretim sektörüyle il
gili tek bir karar alınmamıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat, her geçen gün biraz daha düş
mekte ve dışticaret açığımız daha da artmaktadır. Özellikle, bunlar kasıtlı yapılınıyor ise, tamamen 
bir beceriksizligin göstergesidir. 

4. Mali piyasalarda, borsa ve dövizde ciddi spekülatifhareketler meydana gelmektedir. Bunun
la ilgili, hükümet, gerekli tedbirleri almamıştır, alamamıştır. Diğer taraftan, faizler ve kamu borç
lanma faizleri yükselmiş, içborç stoku da katlanarak artmıştır. 

5. Yeni yeni üst kurullar oluşturularak, Parlamento, yetkilerini bu üst kurullara devretmiştir. 
Adeta, yeni yeni KİT'ler oluşturulmuş ve bu kurumların hesap denetimleri de Meclis dışına taşın
mıştır. Ayrıca, bu kurulların başkan ve yöneticilerine ülke şartlarının çok üstünde yüksek ücretler 
ödenmektedir. Bu da, bütçeye büyük bir yük getirmektedir. 

6. Eğer bir ülkede enflasyon iniyor, faiz ve döviz yükseliyorsa ekonomide sıkıntıların arttığının 
işaretidir. Mevcut bu gidişin sonucunda Kasım 2000 ve Şubat 200ı'den sonra yeni bir krizle. başa 
dönüleceği anlamı taşımaktadır. 

7. Faizlerin yükselişiyle birlikte "içborç, tekrar borç alarak sürdürülebilir mi?" tartışmalarını 
meydana getirmiş, bu durum da piyasalardaki belirsizliği ve güvensizligi artırmıştır. Bunun da 
kamu maliyesine agır yükler getirdigi ve getireceği bilinmektedir. 

8. Kötü yönetimin sorumlusu bu hükümet, esnaf ve sanatkatların işyerlerinin kapanmasına 
sebep olmuş ve vergisini ödeyemez duruma düşünnüştur. Tarım sektörü de benzer sıkıntılarla kar
şı karşıyadır. Tarımda üretim azalmış, önce dışarıya satarken, şimdi, dışarıdan tarım ürünleri ithal 
etmek zorunda kalınmıştır. Bu hükümet çıkardıgı şeker, tütün ve benzeri yasalarla dogrudan 
üretimin düşmesine sebep olmuş, serbest piyasaya müdahale etmiş, böylece tarım sektöründe 
çalışan çiftçilerimizi açlığa mahkO.m etmiştir. 

9. Bu hükümet tarafından yeterli sermayeye sahip olmayan kişilere banka kurma izni verilmiş 
ve kurulan bu bankalar daha sonra sahipleri tarafından içieri boşaltılarak devlet zararı oluşturulmuş
tur. Bankaların bu durumları bilinerek mevduat toplanmasına iideta göz yumulmuş, müfettiş rapor
ları da işleme konulmamıştır. Daha sonra, bankalar fon kapsamına alınarak devlet zararı daha da art
mıştır. 

-124-



T.B.M.M. B: 117 25.6. 2002 o: 1 

ı O. Bu hükümet sosyal güvenlikle ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yapmamış, bu yüzden de 
Bag-Kur, SSK ve Emekli Sandıgının açıkları her geçen güri artmış, vatandaşın saglıgı hiçe sayılmış 
ve bakanlıklararası sürtüşmeden dolayı da hastaneler arzu edilen hizmeti veremeriıiştir. Ayrıca, bu 
kurumlardan emekli olanlar açlık sınırında yaşamak zorunda bırakılmıştır. 

Yukarıda belirttigirniz ve müzakereler sırasında detaylı bilgi ve belgelerle ortaya koyacagımız 
sebeplerden dolayı, 57 nci hükümet hakkında gensoru açılması zorunlu hale gelmiştir. 

BAŞKAN - Gensoru önergesi bilgilerinize sunulmuş olup, önergenin görüşme günü, biraz son
ra, Danışma Kurulunca belirlenecek ve oylarımza sunulacaktır. 

Başbakanlıgın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2.- Enelji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın, 9 uncu Hazar Petrol/Gaz Sergi ve Kon
feransına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte Azerbaycan'a yaptığı resmi 
ziyarete istanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın da iştirak etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (311121) 

Türkiye BUyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın, 9 uncu Hazar Petrol/Gaz Sergi ve Konferan
sına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 3-6 Haziran 2002 tarihleri 
arasında Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarete İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın da iştirak etmesi 
uygun görüşmUş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

BUlent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Gruplarının İçtüzügün ı 9 
uncu maddesine göre verilmiş müşterek bir önerileri vardır; önce okutup, sonra oylarımza 

sunacağım: 

IV. - ÖNERİLER 

A) SİYASI PARTI GRUBU ÖNERILERI 

1.- Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlen
mesine ilişkin DSP, 'MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 25 Haziran 2002 Salı günü yaptıgı toplantıda siyasi parti grupları arasın
da oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın ekteki müşterek önerisinin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Aydın Tümen 
Demokratik Sol Parti Grubu 

Başkanvekili 

Beyhan Aslan 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili 
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Öneriler: 

ı.- 2 ı Haziran 2002 tarihli gelen kağıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan Başbakan 
Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (11129) esas numaralı gensoru önergesinin 
günderilin Özel Gündemde Yer Alacak işler kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi 
gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 25 Haziran 2002 Salı günkü bir
leşimde yapılması önerilmiştir. 

2.- 24 Haziran 2002 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan 880 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 
saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kıs
mının ı2 nci sırasına, aynı tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan 879 sıra sayılı kanun tasarısının 13 
UncU sırasına ve yine aynı tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan 882 sıra sayılı kanun teklifinin ı4 
UncU sırasına alınması, diğer tasarı ve teklifierin sıralarının buna göre teselsül ettirilmesi, gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 265 inci sırasında yer 
alan 745 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nci sırasına alınması önerilmiştir. 

3.- Genel Kurulun, 25 Haziran 2002 Salı günü I 5.00-20.00, 26 Haziran 2002 Çarşamba günü 
18.00-22.00 ve 27 Haziran 2002 Perşembe günü ı4.00-20.,00 saatleri arasında çalışması; 26 Haziran 
2002 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi, 25 Haziran 2002 Salı günü ( 11/29) esas 
numaralı gensoru önergesi ve 878 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüş
melerinin bitiminden sonra diğer denetim konularının ·görüşülmeyerek bugün de kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesi ve gündemin 13 UncU sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin bitimine 
kadar çalışma sUresinin uzatılması, 26 Haziran 2002 Çarşamba günü gündemin ı 1 inci sırasına ve 
27 Haziran-2002 Perşembe günü de gündemin 15 inci sırasına kadar olan kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma sUresinin uzatılınası önerilmiştir. 

4.- İçtUzUğün 91 inci maddesi kapsamında değ.erlendirilen, gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alan 666 sıra sayılı Sos
yal GUvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı; 3 UncU sırasında yer alan 675 
sıra sayılı Türkiye İş Kurumunun Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı; 4 UncU sırasında yer alan 676 
sıra sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 5 inci sırasında yer alan 685 sıra sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde yapılacak görüşme ve 
oylamalarda; 

a) 666 sıra sayılı kanun tasarısının, Uç bölüm halinde; (ı inci maddesinden 15 inci maddesine 
kadar olan kısmın birinci bölüm, ı 5 inci maddesinden 35 inci maddesine kadar olan kısmın ikinci 
bölüm, 35 inci maddesinden sonuna kadar olan kısmın üçüncü bölüm) 

675 sıra sayılı kanun tasarısının, iki bölüm halinde; (1 inci maddesinden 30 uncu maddesine 
kadar olan kısmın birinci bölüm, 30 uncu maddesinden sonuna kadar olan kısmın ikinci bölüm) 

676 sıra sayılı kanun tasarısının, Uç bölüm halinde; (ı inci maddesinden 30 uncu maddesine 
kadar olan kısmın birinci bölüm, 30 uncu maddesinden 46 ncı maddesine kadar olan kısmın ikinci 
bölüm, 46 ncı maddesinden sonuna kadar olan kısmın üçüncü bölüm) ve 

685 sıra sayılı kanun tasarısının, Uç bölüm halinde ( 1 inci maddesinden 30 uncu maddesine 
kadar olan kısmın birinci bölüm, 30 uncu maddesinden 52 nci maddesine kadar olan kısmın ikinci 
bölüm, 52 nci maddesinden sonuna kadar olan kısmın üçüncü bölüm) olarak görüşülmesi; 
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b) Tasarıların tümü üzerinde gruplar, hükümet ve komisyon adına yapılacak konuşmaların 
20'şer dakika, kişisel konuşmaların lO'ar dakika; bölümler üzerinde gruplar, hükümet ve komisyon 
adına yapılacak konuşmaların 1 O'ar dakika olması; 

c) Maddeler okunmaksızın sadece bölümlerinayrı ayrı oylanması.ve bölümler üzerinde verilen 
önergelerin kabulü halinde o bölümlin kabul edilen önergeyle birlikte oylanması, 

d) Bölümler üzerinde, komisyon ve hükümetin ı'' er, milletvekillerinin de 1 önerge verebilmesi, 

e) Genel Kurulun 28 Haziran 2002 Cuma günü saat 14.00'te toplanması ve bu dört tasarının 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdUrmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerinin aleyhinde Sayın Lütftl Esengün konuşacak. 

Buyurun Sayın Esengün. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

İktidar partilerine mensup grupların Meclis gündemi ve çalışma saatleriyle ilgili teklifleri aley
hinde söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, büyük ihtimalle bu teklif kabul edilecek; çünkü, iktidar partilerinin sayısal 
çoğunluğu var. Teklif kabul edilecek; ama, uygulanacak mı; önemli olan orası. Biz, bu yasama yılı 
boyunca, geçen yıl, daha önceki yıl; yani, şu hükümet kurulduğundan beri bu tür teklifleri çok kabul 
ettik Meclisçe. "Şu saatler arasında çalışılsın" denildi, çalışma saatleri uzatıldı; ama, iktidar par
tilerinin o yoğun çoğunluğu, hiçbir zaman aldıkları kararın arkasında durmadılar. Çalışma saatleri 
22.00'lere, 24.00'lere kadar uzatılmış olmasına rağmen, nihayet, 19.00'da, 20.00'de Meclis dağılmak 
zorunda kaldı. Bugün de, biz, bu kararı boşuna alacağız. 

Bakınız "çarşamba günü; yani, yarın Meclis saat 18.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışsın" 
deniliyor. Bu teklifi yapmamak lazım, buna kimse inanmaz. Yarın, herkesin, bütün yetmiş milyon 
insanın adapte olacağı milli maçımız var. Dua ediyoruz, temenni ediyoruz, inşallah galip geleceğiz 
ve o galibiyetin sevinciyle bu Meclis toplanamayacak. inşallah, yenilmeyiz; ama, yenildiğimiz tak
dirde de toplanamayacak Fiilen imkansız olan, 18.00'de toplanıp da 22.00'ye kadar çalışması müm
kün olmayan bir Meclisi, buraya öneri getirerek ille de toplayacağız demenin bir manası yok. 
Sonuçta, kendimize saygımızı kaybediyoruz: Karar alıyoruz "çalışalım" diyoruz, alınan karara rağ
men, iki saat sonra, üç saat sonra Mecliste çoğunluk hasıl olmuyor; bu da, iktidarın kusurudur, ik
tidarın kabahatidir. 

Değerli arkadaşlar, yasama yılı bitiyor, son üç gündeyiz. Meclisin çalışması yönünde öneriler 
var; ona da katılırız. Tabii ki, Meclis tatile girmesin, eğer, acil teklifler, tasarılar varsa Meclis çalış
sın, tatil olmasın; ama, diyelim ki, haftaya Meclis tatil olmadı da çalıştı; neyi görüşeceğiz, hükümet 
neyi getirecek? Şu anda hükümet partileri arasında dahi bu konuda bir uzlaşma yok, neyin 
görüşüleceğini kimse bilmiyor. Dolayısıyla da, tatil yapmamanın, Meclisin çalışmalarına devam et
mesinin bir anlamı da kalmıyor. 

Üçüncü yasama yılı sonunda, işte bu son üç günde, Meclis gündeminde tam 256 tane araştır
ma ve genel görüşme önergesi var, görüşülmeyi bekliyor. 699 tane sözlü soru var, sayın bakanlar
dan, hükümetten cevap bekliyor. 336 tane de kanun teklifi ve tasarısı var ki, bunların büyük kısmı 
hükümet tasarısıdır veya hükUmet partilerine mensup arkadaşlarımızın verdiği ve İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre de Genel Kurul gündemine alınan kanun teklifleridir. Bu kadar birikimle, bu Mec
lis bunun altından çıkabilecek mi; tabii ki, çıkamayacak. 
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Üniversite kurulmasını bekleyen birçok ilimiz var, büyükşehir olmayı bekleyen illerimiz var; 
isimlerini tek tek saymaya gerek yok, her il kendi durumunu biliyor. Ne bu üniversitelerin kurul
ması mümkün ne de büyükşehir kurulmasıyla ilgili tasarı veya teklifterin Meclisten geçmesi müm
kün. Tabii, bu arada Ba~-Kurlunun, Ba~-Kur emeklilerinin, işçi emeklilerinin, çalışanların, esnafın, 
köylünün hali perişan, onlarla da ilgili getirilen hiçbir öneri yok. 

De~erli arkadaşlar, bu hükümetin ömrünün de sonuna gelindi inşallah. Bu hükümet bitti. Bu 
hükümet, bugün zoraki ayakta duruyor. Ne olursa olsun, bu hükümetin, artık, bu Olkeye verece~i 
h.içbir şey yok; çünkü, ekonomi hükümetin elinde de~il, IMF'nin elindedir. Bakınız, son beş yılda, 
bu hükümetin iki orta~ının işbaşında ve son üç yılda MiJliyetçi Hareket Partisinin de işbaşında ol
du~u bu dönemde 2 ı tane banka batırdınız. Daha geçen sene Türkiye'de üretim durdu, Türkiye, yüz
de eksi 9 fakir leşti, küçüldü; milli gelir 150 milyar dolara düştü; '15 000 fabrika kapandı; 400 000 
KOBİ kapandı, işyeri kapandı;daha dün dolar ı 600 000 lira sınırına ulaştı; borsa endeksi 9 OOO'in 
altına düştü ve sonuç itibariyle de, Türkiye, yeniden, bir krizin eşi~ine geldi. IMF'den 30 milyar 
dolar kredi aldık diye seviniyorsunuz; o 30 milyar dolar hiçbir derde deva olmadı, tamamı, aldı~ınız 
borçlara yeniden geri döndü, borç olarak ödendi. 

Değerli arkadaşlar, geçen sene, 2001 yılında, bu millet, kendi hazinesinden ödedi~i vergiler
den, günde ı 73 trilyon lira faiz ödedi; sizin sayenizde, bu hükümetin sayesinde. Daha bu senenin 
ilk 3 ayında ı 2 katrilyon vergi aldınız, 16 katrilyon faiz ödedi niz. Siz, iflas ettiniz, iflas ettirdiniz 
de, hald ayakta durmakta inat ediyorsunuz, hala Sayın Başbakan görevden çekilmernekte ısrar 
ediyor. Bugün, DSP'li 9 milletvekili arkadaşımızın çıkışı, gerçekten, ciddi, samimi bir çıkıştır; 
vatanseverli~in bir ölçüsüdür; "bu böyle gitmez"in feryadıdır. 

De~erli arkadaşlar, son günler4e önemli olaylar yaşanıyor Türkiye'de; Pamukbank hattı ... 
Pamukbank hattı; Mecliste, bunun, tek satır da olsa, eleştirisi, tartışması, müzakeresi yapılmıyor. 
Hükümetin bu işten haberi yok; sayın bakanların haberi yok, bilgisi yok; bu işleri Sayın Derviş 

yapıyor. Sayın Derviş, bir avuç bürokratla el ele vermiş, Türkiye'de ekonomik terör estiriyor. 
Burada da, siz, şu kürsüde, iktidara mensup 300 kUsur mil~etvekili olarak "ne olacak bu milletin 
hali, bu memleketin hali" diye tek söz söylemiyorsunuz; vebal altındasınız. Bakanlar sormuyor, mil
letvekilleri sormuyor bu banka niye hattı? .. Sayın Derviş "sevinçliyim" diyor. 

Arkadaşlar, Türkiye'de bir bankanın batışından, bir firmanın batışından sevinenlerin, ben, 
vatanseverli~inden şüphe ederim. Yok öyle şey!.. Türkiye batsın, Türkiye'nin bankaları batsın, yer
li sermayesi batsın, Türkiye krizden krize sürüklensin ... Şimdi, adam, çekmiş gitmiş Amerika'ya, 
buraya da gelmiyor, Türkiye'de de de~il, Mecliste de değil; ondan sonra da "efendim, güçleniyoruz, 
sevinçliyim ... " Bu, nasıl bir mantık?!. Buna sevinen sadece IMF'liler olur; zaten, Sayın Derviş de 
IMF adına bulunuyor içimizde. Faizler yükseliyor, ekonomi kan kaybediyor; hala, bu hükümet, iş
başında kalmakta ısrar ediyor. 

De~erli arkadaşlar, bugün, biraz sonra Sayın Bostancıoğlu hakkındaki soruşturma komisyonu 
raporunu oylayaca~ız ve bu, gizli oylamadır. 

Bakınız, raporun sonunda ne deniliyor: ''Türk milli e~itim politikasına aykırı, keyfi ve ideolojik 
uygulamalarıyla e~itim ve öğretimde kargaşaya ve huzursuzlu~a sebep oldu~u, toplumsal gerilime 
yol açtığı, eğitim sistemini Avrupa Birliği ve uluslararası standartlardan uzaklaştırdığı ve görevini 
kötüye kullandı~ı; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci mad
delerine uyduğu iddiasıyla ... " Bu iddialar do~rudur. O soruşturma komisyonunda, bu iddialara dair 
yeterli delil vardır; ama, Komisyonun ço~unlu~u ne kanaate varmış: " ... verilen önerge nedeniyle, 
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Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun Yüce Divana sevkine mahat olmadığ~na karar veril
miştir." Yüce Divana sevkine mahat olmadığına, soruşturma açılmaması lazım geldiğine dair kim
ler imza atmış; DSP'li milletvekilleri, ANAP'lı milletvekilleri ile Milliyetçi Hareket Partisinden Er
zincan Milletvekili Sayın Mihrali Aksu, Adana Milletvekili Sayın Adnan Fatin Özdemir ve Afyon 
Milletvekili Sayın Mehmet Telek. 

Değerli arkadaşlar, bu rapora imza atabilirsiniz; ama, biraz sonra, hepiniz, vicdanınızla baş 
başa olacaksınız ve gizli oy lama yapılacak. Biz bekleriz ki, erkek diye bu Meclise gelenler, bugün 
aynı şekilde hareket edebilsinler. 

Bir konuya daha temas edip, sözlerimi bitireceğim. Bakınız, Milliyetçi Hareket Partisi Kah
ramanmaraş Milletvekili Sayın Edip Özbaş, geçen günlerde, bize, bütün milletvekili arkadaş
larımıza, Sayın Ecevit aleyhinde bir soruşturma önergesi örneği gönderdi. Diyor ki: "Sayın Ecevit, 
teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili idam dosyasını ikibuçuk seneden beri Başbakanlıkta bekleı
mekle Türk Ceza-Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerini ihlal etmiştir; hakkında Meclis soruştur
ması açılmalıdır." Bu iddia doArudur. O dosyayı Bnşbakanhkta bekleten her kim olursa olsun 
gö~evini suiistimal etmiştir; ama, Sayın Ecevit bu suçu tek başına işlemedi, bunun suç ortakları var. 
Sayın Edip Özbaş avukattır, bunu bilmesi lazımdır. Türk Ceza Kanunun 64 üncü maddesinde ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Esengün, bir dakika içinde topartar mısınız. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- "Birkaç·kişi, bir cürüm veya kabahatin İcrasına iştirak ettik
leri takdirde, o fiile mahsus cezayla her biri ayrı ayrı cezalandırılır" deniliyor. Bu suçun üç faili var; 
birisi Sayın Başbakansa, diğerleri Sayın Başbakan Yardımcılarıdır; yani, Sayın Bahçeli'dir, yani, 
Sayın Yılmaz' dır. Bu önergeye iki suç ortağını do katın, getirin, hepsine, tüm Saadet Portililer olarak 
imza atalım. Yoksa, Başbakan hakkında böyle bir soruşturma önergesi verip, suç ortaklarını ak
lamaya, kaçırınaya çalışmak doğru değildir, yiğitlikle de bağdaşmaz. 

Değerli arkadaşlar, bu işin hesabı bir gün sorulacaktır. Dosya bekletmenin de, bu milleti bu hale 
getirmenin de, perişan etmenin de hesabını bu Meclis soracaktır, bu millet soracaktır. Hiç kimse 
zannetmesin ki, yaptığımız yanımıza kalacak. Bu dönem biter, bu hükümet biter; yeni dönem gelir, 
yeni hükümetler gelir, yapılan bütün yolsuzlukların, haksızlıkların, keyfilikterin hesabını soracak 
gerçek babayiğitler de bu Meclise gelir diyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP ve AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Aleyhinde Sayın Veysel Candan. 

Buyurun Sayın Candan. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Genel Kurul 
çahşmalarıyla ilgili olarak gelen hükümet önerisi üzerinde söz aldım;,Muhterem Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Tabii, bu öneriyi dikkatle takip ettiğimiz zaman, hükümetin bir panik içerisinde olduğunu, bir 
şaşkınlık alameti gösterdiğini açıkça ifade etmek gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Esengün "hükümet bitti, zoraki ayakta duruyor" ifadesini 
kullandı. Öyle zannediyorum ki, hükümet ortakları da "çıkmadık canda ümit vardır" diye bekliyor
lar; ama, hükümet bitkisel hayattadır; konuttan devlet yönetme usulü yoktur, dünyada böyle bir 
yönetim şekli yoktur. 
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Degerli arkadaşlar, hUkümetin degişiklik talebinde iki konu dikkat çekiyor: Bunlardan bir 

tanesi, Milli Eğitim Bakanı hakkında verilen soruşturma önergesinin müzakeresi ile ekonomik kriz 
gerekçesiyle hükümet aleyhinde verilen gensoruyu bütünleştirmek ve bir günde konuşarak, 

müzakereyi ·tamamlamak; yani, milletin, hükümetin yaptıklarını rluyınasını önleme çalışması. 

Birincisi bu. 

İkincisi; bu gensoruyu verirken biz istedik ki, Parlamento tatile girmeden önce, hükümetin 
ekonomiyle ilgili takip ettigi politikalar konusunda, muhalefet partisi olarak, son bir kere daha 
görevimizi ifa edelim ve hükümete ikazda bulunalım dedik. 

Değişikliğin ikinci dikkat çeken tarafı -dedim ya; şaşkınlık örneği- bir tek maddeden oluşan 
birkaç tane kanun getirdiler; yani, her biri bir madde, bir madde, bir madde ... 

Bunlardan bir tanesi şu; hükümet, vatandaştan ümidini kesince, profesyonel sporculara ve fut
bolculara göz dikti, zannediyorum özellikle Milli Takıma. Bakın, getirdikleri bir maddelik tasarı, 
Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapıyor ve tasarı da şöyle deniliyor: "3 ı. ı2.2007'ye kadar spor
culara yapılan ödemeler Gelir Vergisinden müstesnadır." Bu hükümetin sabıka kaydı bozuk; daha 
önce de, ı25 milyar faiz geliri olandan vergi alınıyordu; şimdi de, milyonlarca dolar transfer üc
retini vergi kapsamı dışında. bırakıyor. 

Şimdi, şu soruyu millet adına sormak istiyorum: Asgari ücrette neden vergi indirimi yapmıyor
sunuz? Bugün asgari ücret tespit komisyonu toplanmış, 190 000 000 lira civarında paradan bah
sedilirken, bir aile 190 000 000 tirayla geçinirken, ondan vergi' alırken, milyon dolarlar vergidışı 
bırakılmaya çalışılıyor! 

İkincisi; esnaf ve sanatkdr zarar etse de, hayat standardı vergisi alıyorsunuz; yani, haraç gibi. 
Zarar etme şansını esnafa tanımıyorsunuz; hükümet kriz çıkarıyor, hükümet batırıyor, kriz üzerine 
kriz geliyor; ama, hükümete hiçbir şey yok. Esnaf ve sanatkar durmadan vergi ödeyecek; bu, müm
kün değil. 

A~lında, madem böyle paranız varsa, imkanınız varsa, evvela sanayiden vergi indirimi yapın; 
elektriğin vergisini, KDV'sini indirin ve sanayicimiz dışarıya mal üreterek, rekabet etme şansına 
sahip olsun. Vergi ·İnükelleflerinden Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi oranlarını indirin, KDV oran
larını indirin; yani, millete zulmünüz niye, bunu anlamak müinkün değil. Öyle anlaşılıyor ki, size 
oy verenlere gücünüz yetiyor ve onları cezalandırıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, ı litre mazottan, benzinden 1 000 000 lira vergi alan bu hükümetin, 20 mil
yar liralık traktöre 10 milyar lira vergi koyan bu hükümetin, bütün kamu işlemlerinde harcıyüzde 
100 zamtandıran bu hükümetin, Mahalli İdareler Yasasıyla· 5 katrilyon lira vergi koymaya hazır
lanan bu hükümetin bir tek özelliği var; zam, zam, zam, yeni vergi, vergi, vergi... 

Şimdi, rakamlara bakıyorsunuz; dünyanın en pahalı elektriği bizde; elektriğin kilovatsaati 8,2 
sent, ABD'de 4, I, İngiltere'de 5,4 sent. İşte, o zaman, indirecekseniz, sanayi ihracatını artıracak
sanız, elektrik fıyatlarını indirin. 

Degerli arkadaşlar, hangi ekonomik tabloda vergi indirimine gidiyorsunuz, bir de ona bakalım. 
HükUmet geldiğinde borcumuz toplam 1 15 milyar dolardı, şimdi 230 milyar dolar; hükümet gel
diğinde 4 000 000 işsiz vardı, şimdi 15 000 000 işsiz var; dolar 600 000 liraydı, şimdi 1 600 000 
lira; gayri safi yurtiçi hasıla 200 milyar dolardı, şimdi 140 milyar dolar; kişi başına milli gelir 3 500 
ddlardı, şimdi I 600 dolar. 
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Evet, şimdi, ben, buradan, hükümete, millet adına, bir kere daha soruyorum: Hangi yüzle ve 
nasıl bir vergi indirimi düşünüyorsunuz? 

İkinci tasarı -bu da çok komik, trajikomik- Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkın
da Kanun Tasarısı. 

Değerli arkadaşlar, burada dikkatinizi çekerim; cumhuriyet tarihinde ilk defa, bu yasa tasarısın
da, gerekçeyle, kanun, hilafı hakikat olara" değiştirilm iş ve oyun oynanmış; okuyan milletvekilleri 
de, zaman ayıramazlarsa, aldatılmaya çalışılmaktadır. 

Şimdi, bu tasarıda bir madde var. Rulet, tilt, langırt ve benzer makinelerle oyun oynanan yer
lerin eğitim kurumlarına uzaklığında oyun oynanıyor; yani, elektronik oyun aletleriyle oyun oy
nanan yerler, birahane, bar, pavyon gibi içkili yerler ile eğitim kurumları arasındaki mesafe kısal
tılıyor, 200 metn!den 100 metreye indiriliyor. Buralar, cami, kilise, havra gibi ibadet yapıla~ yerler 
ile dershaneler, okullar, ilmin, tekniğin öğrenildiği yerler ... Bu, hem dini rnekanlara hem de itme 
sayg~sızlıktır. Bundan sonra olacak nedir; bu değişiklikten sonra, cami avlusunda, okul bitişiğinde, 
kumarbanelere ruhsat verilecek. Hükümetin getirdiği bu. 

Daha önce, bu hükümet, mal1 piyasalarda, borsa, döviz ve faizle, ülkenin tamamını kumarhane 
haline getirmişti; şimdi de, ruhsatsız yerlere ruhsat yerrnek suretiyle, hem de gerçekdışı, doğru ol
mayan, uydurma gerekçelerle buna kılıf hazırlamaya çalışıyor. Maalesef, bu da, fevkalade üzücü. 
Hükümet açısından, kumarhaneleri teşvik etme açısından, bu tasarının, bu Parlamento gündemine 
gelmemesi gerekirdi. 

Değerli arkadaşlar, hükümet -uğraşmaya başladı ya, kendisine iş aramaya başladı ya- bir mad
delik bir tasarı daha getiriyor; diyor ki, 18 Mart gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül gününün 
Gaziler Günü olarak ilan edilmesi... İyi de, zaten bunlar yapılıyor, zaten bu törenler yapılıyor. Tek
rar, yapılan töreniere gün tayin ediyorlar ve kamuoyuna" anlatırken de, işte, biz şu kadar kanun çıkar
dık, bu kadar ilave yaptık diyorlar. Halbuki, şehit çocuklarının okuduğu okulun yanına kumarhane 
açma izni veren bu hükümetin, bu şehitler günü ve gaziler gününü de, bize göre, istismar ettiği 
kanaatindeyim. Eğer, siz, şehit ve gazilere iyilik etmek istiyorsanız; evvela geçim sıkıntısı çeken 
şehit ve gazilerimizi... Ayrıca, ekonomimizi IMF ve Dünya Bankasına teslim ederek, ulusal bağım
sızlığımızı rencide ederek, şehitlerimizi toprak altında zaten rencide ediyorsunuz. Vatanı uğruna 
ayağını, kolunu, bacağını, gözünü kaybeden gazi ne ücret alıyor; çıkın, onu burada söyleyin, daha 
sonra kutlama günleri... İşiniz gücünüz reklam ve. festivalden ibaret. Tabii ki, bu günler kutlan
mayacak mı; kutlanacak; ama, böyle, gösteriş meraklısı gibi, her birine kanun getirmenin zaten bir 
mantığı, bir izahı da yoktur. 

Değerli arkadaşlar, dördüncü olarak, hükümet, muhalefetten, bugün Danışma Kurulunda, Sos
yal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulmasıyla, Türkiye İş Kurumunun Kurulmasıyla, Bağ-Kur'la 
ve SSK Başkanlığınin Kurulmasıyla ilgili kanun tasarılannı ... Anayasa Mahkemesi iptal etmiş ... 
Bunların yasaları olmadığı içindeyasasız çalışıyor. Zaten, hükümetin Anayasa ihlali, yasa ihlali 
adet haline gelmiştir. Muhalefetten, yani bizlerden temel kanun talebinde bulundular ve biz, doğ
rusu, müspet bakıyorduk. 

Değerli arkadaşlar, bakın, maddenin altına ne şartlar · koymuşlar; maddeler okunmaksızın 
bölümleri onaylansın; yani, milletvekili erinden, okunmadan oy talep ediliyor; bilmediğiniz bir mad
deye oy ·vermeniz isteniyor. Halbuki, biz, biliyoruz ki, bu hükümetin sabıka kaydı bozuk. Mavi 
Akımda, Rusya ile uluslararası anlaşmalarda, müteahhit firınayı yazarak 100 milyon dolar devlet 
zararı vardı. O açıdan, biz~ bu yasaya sıcak bakmamıza rağmen, getiriliş itibariyle ve önergeleri de 
daraltmak suretiyle, değişikliği ret eden bir anlayış olduğu için, maalesef, görüşUmüzü net olarak 
ortaya koyamadık. 
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Degerli arkadaşlar, kısaca özetlemek gerekirse, bu hükümet uzatmaları oynuyor, oksijen 

çadırında, bu gündemle de ne yaptıgını bilmiyor. Ümit ederiz ki, kısa zamanda, hükümet hem ken
dine hem Ol~eye iyilik eder, yeni bir yakla~ımla ... 

(Mikrofon otomatik ci~az tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Candan, toparlar mıs~nız. 

VEYSEL CANDAN (Devamla)- Tamam, hemen bitiriyorum. 

Ümit ediyoruz ki, demokratik sistemde, hükümet, muhalefetle anlaşarak, uzlaşarak metinleri 
buraya getirir, bu yasaların çıkmasına. biz de katkıda bulunuruz. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz. 

Başka söz istegi yok. 

Önerileri okutup, oylarımza sunacagım. 

1 inci öneriyi okutiıyorum: 

Öneriler: 

1.- 21 Haziran 2002 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan Başbakan 
Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki ( 11/29) esas numaralı gensoru önergesinin, 
gUndemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi 
gereğince gUndeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 25 Haziran 2002 Salı günkü bir
leşimde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN· Kabul edenler ... Etmeyenler ... Bu öneri kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum: 

2.- 24 Haziran 2002 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan 880 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 
saat geçmeden, gUndemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kıs
mının 12 nci sırasına, aynı tarihli Gelen Kagıtlarda yayımlanan 879 sıra sayılı kanun tasarısının 13 
UncU sırasına ve yine aynı tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan882 sıra sayılı kanun teklifıninwl4 
UncU sırasına alınması, diğer tasarı ve teklifterin sıralarının buna göre teselsUl ettirilmesi, gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 265 inci sırasında yer 
alan 745 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nd sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 UncU öneriyi okutuyorum: 

3.- Genel Kurulun, 25 Haziran 2002 Salı günü 15.00-20.00, 26 Haziran 2002 Çarşamba günü 
I 8.00-22.00 ve 27 Haziran 2002 Perşembe gUnU 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 26 Haziran 
2002 Çarşamba günü sözlü soruların görOşOlmemesi, 25 Haziran 2002 Salı günü ( 11129) esas 
numaralı gensoru önergesi ve 878 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun gör,Uş
melerinin bitiminden· sonra diğer denetim konularının görüşülmeyerek, bugün de kanun tasarı ve 
tekliflerinin görUşOlmesi ve gUndemin 13 üncü sırasına k~dar olan işlerin görüşmelerinin bitimine 
kadar çalışma süresinin uzatılması, 26 Haziran 2002 Çarşamba günü gündemin ll inci sırasına ve 
27 Haziran 2002 Perşembe günü de gündemin 15 inci sırasına kadar olan kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılınası önerilmiştir. 

BAŞKAN • Öneriyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Bu öneri de 
kabul edilmiştir. 
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4 üncü öneriyi okutacağım; ancak, 4 üncü önerinin, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre, belli 
sayıda milletvekilinin çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekiyor; yani, 330 sayın milletvekilinin oyuy
la geçerlilik kazanacaktır. Bunun için, öneriyi okuttuktan sonra elektronik cihazla veya başka bir 
yöntemle açıkoylama yapacağım. 

Bu hususun arkadaşlanınca bilinmesini özellikle istiyorum. 

Öneriyi okutuyorum: 

4.- İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilen gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leri İle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 2 nci sırasında yer alan 666 sıra sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı; 3 üncü sırasında yer alan 675 sıra 
sayılı Türkiye İş Kurumunun Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı; 4 üncü sırasında yer alan 676 sıra 
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız. Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 5 inci sırasında yer alan 685 sıra sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Başkanlığının.Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde yapılacak görüşme ve oy- .. 
lam al arda; 

a) 666 sıra sayılı kanun tasarısının üç bölüm halinde (1 inci maddesinden 15 inci maddesine 
kadar olan kısmın birinci bölüm, 15 inci maddes~nden 35 inci maddesine kadar olan kısmın ikinci 
bölüm, 35 inci maddesinden sonuna kadar olan kısmın üçüncü bölüm) 

675 sı.ra sayılı kanun tasarısının iki bölüm halinde (1 inci maddesinden 30 uncu maddesine 
kadar olan kısmın birinci bölüm, 30 uncu maddesinden sonuna kadar olan kısmın ikinci bölüm) 

676 sıra sayılı kanun tasarısının üç bölüm halinde (1 ·inci maddesinden 30 uncu maddesine 
kadar olan kısmın birinci bölüm, 30 uncu maddesinden 46 ncı maddesine kadar olan kısmın ikinci 
bölüm, 46 ncı maddesinden sonuna kadar olan kısmın üçüncü bölüm) ve 

685 sıra sayılı kanun tasarısının 3 bölüm halinde ( 1 inci maddesinden 30 uncu maddesine kadar 
olan kısmın birinci bölüm, 30 uncu maddesinden 52 nci maddesine kadar olan kısmın ikinci bölüm, 
52 nci maddesinden sonuna kadar olan kısmın üçüncü bölüm) olarak görüşülmesi, 

b) Tasarıların tümü üzerinde, gruplar, hükümet ve komisyon adına yapılacak konuşmaların 
20'şer dakika, kişisel konuşmaların 1 O' ar dakika; bölümler üzerinde, gruplar, hükümet ve komisyon 
adına yapılacak konuşmaların lO'ar dakika olması, 

c) Maddeler okunmaksızıri sadece bölümterin ayrı ayrı oylanınası Ve bölümler üzerinde verilen 
önergelerin kabulü halinde, o bölümün, kabul edilen önergeyle birlikte oylanması, 

d) Bölümler üzerinde, komisyon ve hükümetin l'er, milletvekillerinin de 1 önerge verebilmesi, 

e) Genel Kurulun 28 Haziran 2002 Cuma günü saat 14.00'te joplanması ye bu dört tasarının 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalış~alarını sürdürmesi önerilmiştir. · 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri,. bu öneriri in kabul edilebilmesi için İçtüzüğün 91 inci mad
desinde belirtilen beşte 3 çoğunluğa; yani, 330 sayın üyenin oyuna ihtiyaç vardır. Bu nedenle, bu 
nitelikli çoğunluğu saptayabilmek için önerinin oylamasını açıko'ylama şeklinde yapacağım. 

Açıkoylamanın elektronik oy lama cihazıyla yapılması hususunu oyhirınıza suniıyonım: Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Açıkoylama için 3 dakika süre' vereceğim. Bu· süre içerisinde sisteme girerneyen arkadaş
larımızın teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme girerneyen arkadaşımız olur 
ise, aynı süre içerisinde oy pusutatarını Başkanlığımıza ulaştırmalarını; vckaleten oy kullanacak 
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sayın bakan var ise, hangi bakana vekAleten oy kulla.ndıgını, oyunun rengini ve imzasını taşıyan oy 
pusulalarını, belirlenen süre içtrlsinde Başkanlıgımıza ulaŞtırmalarını rica ediyorum ve oy lama iş
lemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oy lama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; 4 üncü önerinln yapılan açıkoylamasına 202 sayın millet
vekili katılmış; I 89 kabul, I 3 ret oyıikullanılmıştır. BU durumda, öneri kabul görmemiştir, reddedil
miştir. (I) 

Saadet Partisi Grubunun, İçtüzügün 19 uncu maddesine göre verilmiş önerisi vardır; o kutup 
oylarıniza sunacağım. 

2.- Gündemin "Genel Görüşme ye MeelisAraştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kıs
mının 192 nci sırasında bulunan, llize Milletvekili Mehmet /1ekdroğ/u ve 24 arkadaşının, Rize Ilin
de yaşanan sel felaketinin yol açtıgı zararların araştırılarak alınmaSı gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (101231) 26 Haziri:ın 2002 Çar
şamba günü görüşülmesine ilişkin Saadet Partisi Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaŞkanlığına 

25 Haziran 2002 Salı. günü toplanan Danışma Kurulunda Grubumuzun istemi kabul edil
mediğinden, İçtüzÜğün 1 9 uncu maddesi geregince aşağıdaki önerimizin dogrudan Genel Kurulun 
onayına sunulması hususunda geregini saygıl~İfula arz ederim. 

Öneri: 

Veysel Candan 

Saadet Partisi 

Grup Başkanvekili 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araşttiması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 
192 nci sırasında bulunan ''Rize Milletvekili· Mehmet Bekfu'oğlu ve 24 arkadaşının "Rize İlinde 
yaŞRMtl sel felaketinin yol açtığı zararların araştınlarak, alınması gereken· önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüz_üğün 104 ve_105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin (10/2~3) 26 Haziran 2002 Çarşamba günü görüşülmesi. 

BAŞKAN - Önerinin lehinde, Giresun Milletvekili Sayın Turhan Alçelik; buyurun. 

TURHAN ALÇELİK (Giresun)- Sayın Başkanım,· değerli arkadaşlar; öncelikle hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Bugün buradaki konuşmamız, .üzülerek ifade ediyorum_, hiçbirimizi memnun edecek bir konuş
ma değildir. Bizi son derece yarahiyan büyük bir felaket dolayısıyla huzurlarınızdayız. 

. ' ı ' . 

Degerli arkadaşlarım, bund~ 4 gün önce, ,Karadeniz Bölgemizde, Doğ!J Karedeniz Bölgesin
de, başta Giresun olmak üzere, Rize, T~abzon, Ordu İllerlinizi çok ciddi bir şekilde etkileyen ve tril
yonlarca, hatta on trilyonlarca lira maddi tarara yol açan ve bir vatandaşımızın da vefat etmesine 
neden olan büyük bir sel f~~~~ti yaşadık. BÜ felaket sırasında, daha felaketin .başladığı andan 
itibaren, bölgede, Giresu~'da~dıin; yani~ felaketi, vatandaşıırt~zla beraber yaşadım. 

Değerli arkadaşlanm, tablo·aynen şuydu: Bir anda gökten boşatıi·casına bir yağmur ve bir an
da -dikkatinizi çekiyorum- bahçeleri 've. tarlaları sular altında bırakan, dereterin yatağına sığmadığı; 

(1) Açık oy tablosu tutanağa eklidir. 
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ki, önüne ne geldiyse, köprüleri, yolun engel veya viraj olan kısımlarını t&hrip eden -o anda dere 
yatağında bulunan TIR'lar, kamyonlar, vinçler, aklınıza ne geliyorsa- düşünün, koca TIR'ları kibrit 
kutusu gibi denize doğru sürükleyen; kamyonları, araçları, onlarca aracı -sanki kibrit kutularının 
birbirine teması gibi- birbirine doğru vurduran; onun ötesinde -gözümüzün önünde yaşadığımız 
olayı söylüyorum- koca köprü betonlarını taşıyan büyük, en büyük vinçleri bir kibrit çöpü gibi 
denize doğru sürükleyen; onlarca vatandaşımızın da mahsur kaldığı bir felaketi yaşadık. 

Değerli arkadaşlar, bu felaket, daha önce ll Kasımda Rize'de yaşanmış idi. Biz, bu öneriyi, 
kasım ayında Rize'de.yaşanan sel felaketi dolayısıyla vermiştik; ancak, bütün bölgeyi etkileyen, şu 
anda da, ağırlıklı olarak Giresun ilimizin etkilendiği bu felaketle birleşince, Meclisimizin ve 
hükümetimizin, bölgemize karşı duyarlı olmasını sağlamak amacıyla, bugün, Meclis gündemine 
taşı dık. 

Değerli arkadaşlar, bundan dört gün önceki felaketin, yerel basınımıza yansıyan şeklini başlık
lar halinde arz ediyorum: "Afet", "Sele gittik" -hatırlayın, geçmişte, Çarşamba için söylenirdi 
"Giresun'u sel aldı"- Değerli arkadaşlar, bti, abartılı bir ifade değil, bizzat yaşadığımı arz ediyorum. 
Giresun adına söylüyorum -ki, Ordu ilimizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti- Giresun için, Rize 
için "Tek tesellimiz can kaybı olmaması" ve yine, sadece Giresun için ilk tespitleri söylüyorum: 
"Zararın faturası 10 trilyondan fazla." Ulusal basınımıza yansıyan başlıklar ise: "Doğu Karadeniz 
sele teslim" ve "Bölgedeki zararın faturası 10 trilyondan fazla." 

Değerli arkadaşlar, biz, bu felaketi yaŞarken, iki değerli bakanımız, Sayın Bayındırlık 
Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız aramızda oldular; ben, her iki bakanımıza da huzurlarınız
da teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, sadece birkaç hususu, yerel konuyu sizlere arz etmek istiyorum: Dereli İl
çemizde -ki, küçücük bir ilÇemizdir- sadece, yaşanan felaketin boyutlarını size arz _etmek bakımın
dan, zararın, ı,5 trilyonun üzerinde olduğunu söylersem, zannediyorum, küçücük bir ilçedeki tab
Ioyu görmek için yeterli olur; 2 trilyona yakın ... 

Yol boyunda -ki, Aksu Deresidir- bir kalem fabrikamız var, zararı 2,5 trilyonun üzerinde. 
Dereli İlçemizdeki tüp deposunda çoğu dolu olan 3 000 adet tüp tamamen se le gitti; zarar, ı 00 mil
yara yakın. Dereli Hastanemiz, birkaç, yüz milyar zararda. Şu anda, olayın üzerinden 4 günden faz
la zaman geçti, Dereli Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın evlerinde suları akmıyor. 

Değerli arkadaşlar, en büyük zararı gören ilçelerimizden bir diğeri Yağlıdere'dir; zararları -alt-
yapı it,ibariyle asgari zararı söylüyorum- 500 milyarın üzerinde. 

Bulancak İlçemizin 300-400 milyar zararı var. 

Bulancak İlçemize bağlı Kovanlık Beldemizin zararı ı 00 milyarın üzerinde. 

Görele İlçemizin 70-80 milyar zararı var. 

Merkeze bağlı Çaldağ Belediyemizdeki zarar 100 milyarın üzerinde. Bu bölgemizde, özel şah
sa ait bir madensuyu fabrikamızda 250 milyarın üzerinde zarar var. Merkez ilçemizin, yani Giresun 
merkezinin zararı 2 trilyon civarında. Şehir merkezine su veren üç büyük su kuyusu, motopomp
larıyla beraber, tamamen tahrip olmuş durumda. Şehrin ana şebeke suyunun, içmesuyunun ıOOO'Iik 
çelik borularının büyük bir kısmı tahrip olmuş durumda; su havzalanıtuz tamamen tahrip olmuş 
durumda. Tabii, burada sayamadığım, merkeze bağlı Duroğlu Beldemiz ve daha birçok su havzasın
daki yerleşim birimimiz büyük zararlar götmüş durumda. 

Aynı şekilde, Keşap İlçemiz ve Karabulduk Beldemiz, büyük bir zarar görmUş durumda. 
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Değerli arkadaşlarım, zararımız, sadece kamu hizmetlerine dönük zararlardan ibaret değil; ki, 
bu süre içerisinde birçok vatandaşımızın işyerierini su bastı. Bütün bölgeyi konuşuyorum; Giresun 
başta olmak üzere, Rize, Ordu, Trabzon ve bize intikal ettigi kadarıyla, Samsun'un bazı bölümlerin
de zarar var. Vatandaşımızın zararı trilyontarla ölçülüyor. Mesela, bir market düşünün, market 
tümüyle zarar görmüş durumda; bir tamirhane düşünün, tümüyle zarar görmüş durumda; bir gübre 
bayii düşünün, gübreler tümüyle tahrip olmuş durumda; bir fırıncı düşünün, deposundaki unlar 
tümüyle tahrip olmuş durumda. 

Değerli arkadaşlarım, amacımız, sadece bu tahribatı sizlere arz etmek değil; bu konuyu, Mec
lisimizde gündeme getirmemizin sebebi -ki, Sayın İçişleri Bakanımız şu anda aramızdalar, tabioyu 
bizimle birlikte gördüler- başta Giresun olmak üzere, Ordu'da, Rize'de ve bölgemizdeki tüm zarar
ların ve sıkıntıların bir an önce giderilmesidir. Bunun giderilebilmesi için, şu anda, sadece Giresun 
için, hükümet tarafından, Giresunum~za acilen 10 trilyon para aktarılması lazım -detaya gir
miyorum- bu paranın, belediyelerimiz ve başta il özel idaremiz olmak üzere, hemen aktarılması 
lazım ki normale dönülebilsin. Rizemize en ~ 5 trilyon aktarılması lazım. Ordumuza -ki, asgari 
rakamları söylüyorum- en az 5 trilyon aktarılması lazım. Bunlar, acil aktarılması gereken rakamlar; 
ki, baştan, 30 trilyonun üzerinde olduğunu sizlere arz ettim: 

Değerli arkadaşlar, sadece bununla sınırl_ı değil. Buradaki hizmetlerimizin, vatandaşa arzu edilir 
bir hizmete dönüştürülebilmesi için, hükümetin, çok acilen bir şey daha yapması lazım; ki, yapıt
. ması gereken husus da şudur: Giresun'un zarar gören bütün belediyelerinin, acilen, yeni bir karar
narney le, afet karamamesi kapsamına alınması lazım; Ordu da aynı şekilde; aksi halde, bu zararları 
telafi edebilmemiz mümkün değil; ki, Rize daha önce afet karamamesi kapsamına alınmıştı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - 1 dakika içinde topariayın efendim. 

TURHAN ALÇELİK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Onun için, Meclisimizin, bu konuyu gündeme getirerek, hükümetimizi özellikle bu konuda 
duyarlı k~lmasını arzu ediyoruz. Bölge milletvekili arkadaşlarımızın ve tüm milletvekili arkadaş
larımızıiı böyle bir felakete duyarsız kalabileceğini kesinlikle düşünmek istemiyorum. 

Hükümetin, acilen, hemen, şimdi -1 dakika bile gecikmeye bu işin tahammülü yok- yeni bir 
Bakanlar Kurulu karamamesi hazırlayarak, Giresun'da, Ordu'da, Rize'de ve Trabzon'da bu felakete 
maruz kalmış olan belediyelerimiz için, ki başta il merkezi olmak üzere, Giresun Merkez olmak 
üzere, Dereli olmak üzere, Yağlıdere olmak üzere söylüyorum, beldeleri de dahil ederek yeni bir 
afet karamamesini çıkararak, acilen bu zararları telafi etmesini arz ediyor ve hepinize teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Lehinde, Rize Milletvekili Sayın Mehmet Bekiiroğlu; buyurun Sayın Bekaroğlu. (SP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET BEKAROGLU (Rize) --Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamiayarak sözlerime başlıyorum. 

Bundan yedi ay önce, ll Kasım 2001 tarihinde, yine bu kürsüde, Rize İlinde meydana gelen 
sel felaketini konuşmuştuk. Yedi ay önce Rize'de meydana gelen sel felaketi, 9 yurttaşımızın canını 
almış, trilyonlarca lira da zarara sebebiyet vermişti. Biz, daha sonra bölgede yaptığımız incelemeler 
sonucu, bu işin, sel felaketi, heyelan felaketi olduktan sonra oraya ufak tefek yardımlar göndermek, 
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geçmiş olsun demekle olmayacağını,· ciddi bir şekilde, köklü olarak bu işin ele alınması gerektiği, 
evet, sel ve heyelan felaketi ve diğer afetler, tabii, doğal olaylardır; ama alınacak tedbirlerle hasarın 
ve can kaybının azaltılabileceği, bu nedenle, bölgemizde, başta Rize olmak üzere, bu felaketlerde 
can kaybı ve hasarın azalması için neler yapılabilir, bunun araştırılması ve öneriterin tespit edilmesi 
amacıyla bir araştırma önergesi vermiştik, 25.12.2001 tarihinde. Şimdi, yedi ay sonra, bölgede, yine. 
sel ve heyelan felaketi oldu, yine can kayıpları oldu, yine trilyonlarca lira zarar ortaya çıktı; ama, 
bu yedi ay içinde, Meclis, maalesef, bu önergeyi görüşüp, bir araştırma komisyonu kuramamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, sel ve heyelan felaketi gibi doğal afetler, insanların katkılarıyla 
ortaya çıkmıyor, ismi üstünde, doğal afetler bunlar. Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel ve 

1 

heyetanda da, aşırı yağışlar ve bölgenin tabii yapısı önemlidir; ancak, gerekli tedbirler önceden atın-
mış olsaydı, hasarın büyük olmayacağı görülürdü. 

Uzmanlardan aldığımız bilgilere göre, bölgenin değişik yerlerinde, ciddi bir şekilde alınacak 
tedbirler ... Örneğin, taş ocaklarının çalışması, heyetanların ortaya çıkmasında son derece etkili ol
muştur. Yine, bölgede dere yataklarının ıslah edilmemesi ve temizlenmemesi, hasarın ağır olmasın
da, fazla olmasında son derece önemli olmuştur. Yerleşim merkezlerinin altyapı çalışmalarının ek
sik olmasi, yine, hasarın ve can kaybının ortaya çıkmasında önemli bir sebeptir. Yine, gelişigüzel 
açılan ve kanal ve istinat duvarları yapılmayan, eksik olan köy ve orman yolları, hasarın ağır ol
masında önemli sebep olarak görülüyor. Ayrıca, konutların yapılmasında, yerleşim yerlerinde, böl
genin jeolojik yapısının dikkate alınmaması, vatandaşa bu konuda herhangi bir danışmanlık hiz
metinin verilmemesi, hasarın fazla olmasına sebep oluyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başta Rize ve Trabzon olmak üzere, Doğu Karadeniz 
Bölgesinde, 70 yılda, değişik zamanlarda ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinde 400'e yakın can 
kaybı olmuştur, trilyonlarca lira tutarında maddi hasar meydana gelmiştir. 

Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesi, jeolojik yapısı ve 
iklimi dolayısıyla sel ve heyelan felaketlerine açık bir bölgedir. Muhtemel sel ve heyelan felaket
lerinde hasarı azaltmak için yapılacak olan çok şey vardır. Biz, maalesef, bunları yapmıyoruz; ne 
zaman yeni bir felaketle karşı karşıya kalsak, burada konuşuyoruz, acil yardımlar diyoruz; ama, 
maalesef, kriz dolayısıyla bu hükümet döneminde böyle afetlerde acil yardımlar da yapılamadı. 

Yedi ay önce Rize'de meydana gelen sel felaketinde, ilk günlerde acil yardım olarak gönderilen 
para 60 milyar liraydı değerli arkadaşlarım, komik bir rakamdı. Önceki gün yine televizyon haber
lerinden öğreniyoruz, 4 ilde meydana gelen felakette on trilyonlarca lira hasar olmasına rağmen, 
acil olarak gönderilen para 200 milyar liradır; bu, çalışan arabaların yakıt parasına yetmez değerli 
arkadaşlarım. 

Maalesef, daha önceki hükümetler ve bu hükümet zamanında, bizim bölgemizde sel ve heyelan 
felaketi oldu, oluyor; Türkiye'nin değişik bölg~lerinde, değişik sebeplerden dolayı doğal afetler ol
du, oluyor; ama, ne afetlerden önce ne afetlerden sonra ciddi tedbirler alınamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bölgemiz, gerçekten, denizle dağların arasında sıkışmış, arazi imkanı son 
derece az olan, sanayii gelişmemiş, ciddi geçim sorunu olan bir bölgedir. Rize için konuşuyorum, 
bugün, Rize' nin, yaş çay yaprağından başka bir kuruş geliri yoktur; maalesef, sanayi gelişmemiştir, 
ticaretin yapılması için de uygun şartlar hazırlanmamıştır. Millet, geçen yıl satmış olduğu yaş çay 
yaprağının karşılığını alamamıştır, çok düşük fiyat verilmiştir ve para da son derece geç ödenmiş
tir. Bu sene, hükUmet, enflasyon hedefini yüzde 35 olarak açıklamıştır; ama, çay yaprağına verilen 
zam yüzde 28 olmuştur. 
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devletin eli uzanmasın; ama, bizim emeğimizin karşılığını versin. Bu yüzde 28 zam neye göre veril
di? Hedef enflasyona göre mi verildi? Geçen sene verilmeyen paraları karşılamak için rtıi verildi? 
Hangi hesap yapıldı? ·1 kilogram yaş çayın maliyeti hesaplandı da mı verildi? Hayır değerli arkadaş
larım, Rize Ziraat Odasının yapmış olduğu çalışmaya göre, 1 kilogram yaş çay, üreticiye 450 000 
liraya mal olmaktadır; ama, 1 kilogram yaş çayı, bu sene 325 000 liraya satmak zorundadır. Evet, 
bölge halkı, Rizeliler, 325 000 liraya satmaya da razı olmuştur; ama, bu paranın ne zaman 
verileceğini bilmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bölgede, son on senede ciddi bir şekilde büyük şehirlere göç başlamıştır. 
Bildiğiniz gibi, özellikle de sizin hükümetiniz döneminde ortaya çıkan krizlerle, artık, büyük şehir
lerin taşı toprağı da altıri değildir .. Evet, bu insanlar göç etsinler; evet, siz tarım alanlarını, tarım 
piyasasını yabancı firmalara açın; bir şey demiyoruz. Peki, bu insanlar ne yapacaklar; size 
soruyorum. 200 00 çay üreticisi aile var. Bu ailelerin, bir de Çay~ Kur'dan emekliyse, almış olduğu 
emekli ınmişının dışında hiçbir geliri yok. Peki, bu insanlar, bu 200 000 aile, 1 000 000- ı 500 000 
insan ne.yapacak? Bir devlet, bir sosyal devlet, bir hükümet, bu sorulara cevap vermek zorunda 
değil midir? Evet, kriz var; anladık. Peki, bunun bedelini kim ödeyecek?! Bu bedeli toplum kesim
lerine nasıl paylaştırıyoruz; soruyorum size değerli arkadaşlarım. Bu bedeli, hep altta kalanlar mı 
ödeyecek?! 

Değerli arkadaşlarım, bu sel felaketi ilk değildir, .son da olmayacaktır. Ben 50 yaşıma 
geliyorum ve bugüne kadar benim yaşadığım sel felaketi, en az ı O tanedir ve her sefer, gerçekten, 
böyle bir felaket olduğu zaman, başta bölge politikacıları olmak üzere, hükümet görevlileri, büyük 
arabalarla, koruma ordularıyla geliyorlar; kırmızı çizmeleri çekiyorlar ayaklarına, oralarda 
dolaşıyorlar "yaralar sarılacaktır, geçmiş olsun, baş sağlığı diliyoruz" diyorlar. Üç gün sonra ortada 
kimse kalmıyor. Oranın yerel yöneticileri ile vatandaş karşı karşıya. 

Arkadaşımız, tek tek hasarları anlattı. Bu verilen rakamlar, devletin vermiş olduğu rakamlar, 
sadece kamu hizmetleriyle ilgili rakamhırdır; Karayollarının zararıdır, DSİ'nin zararı dır. Vatandaşın 
zararı, bu rakamlar içerisinde yoktur. Bir sanayi sitesini olduğu gibi su basıyor, oradaki bütün 
makineler yok oluyor. O makinelerin kaybı trilyonlarca lira zarardır ve bu zararı kimse karşılamıyar 
değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, ll Kasım 200ı 'de Rize'de olan sel felaketi dolayısıyla vaat edilenlerin hiçbiri yerine 
getirilmedi. Evleri tamamen yıkılanlara 2 milyar lira yardım yapıldı. Hadi bakalım, ne yaparsanız 
yapın. Peki, bu insanlar ne yapsınlar? 2 milyar tirayla ev mi açsınlar, ev mi alsınlar? Nerede ev 
kuracaklar, hangi hizmetler veriliyor; bunların hiçbiri yapılmadı. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümet ne yapıyor, gerçekten merak ediyorum. Öyle anlaşılıyor ki, 
. hükümet ömrünü tamamlamıştır. Hükümet ömrünü tamamlamıştır; ama, milletin ömrü devam 

ediyor. 

Şimdi, sizden, değerli milletvekili arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum. Bu araştırma öner
gesinin görüşülmesini öne alalım. Eğer öne almazsak, bu, bu dönem görüşülemeyecek. Sizden rica, 
ediyorum, bir komisyon kurulsun. Bu komisyon, ilgili uzmaniarta bölgeye gitsin, Oniversitelerden, 
bu konuyu bilen uzman öğretim üyelerini, akademisyenleri oraya götürsOn ve neler yapılabilir, bu 
hasarların azaltılması için neler yapılabilir, bunlar tespit edilsin; sonra da, bu -hangi hükümet olur
sa olsun- hükümetlerin icraatlarında, hükümetlerin uygulamalarında esas olsun. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetlerin böyle çalışması gerekiyor. Bu, parti meselesi değildir; bu~ 
insanımızın meselesidir, bölgenin meselesidir .. 
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kenin, hükümetin, devletin, kendisini unuttuğuna inanıyor. Bölgede, çok büyük bir karamsarlık yer
leşmiş durumdadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET BElUROOLU (Devamla) - Son cümlel~rim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu insanl~r bizim insanlarımız, bu millet bizim milletimiz. Bunlar, bizim 
seçmenlerimiz, yarın bunların karşısıpa çıkacağiz. Bunlar dikkate alınarak, hiç olmazsa bu araştır
ma komisyonunun kurulmasına k~tkıda .bulunuri diyorum. 

Tabii, burada, iktidar parti_shtıilletvekili Sayın Ahmet Kabil de oturuyor. Gerçekten, ı ı Kasım
da olan sel felaketinde net er Y~J?ıldığının b()lgede hesabıQ!, elbette bir iktidar partisi milletvekili 
olarak, o gidip verecektir diyor; hepinize s~rgıtarımt arz ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın,Bekaroğlu. 

AHMET KABİL (Rize)- ·Sayın Başkan, sataşma var; müsaade ederseniz, yerimden, kısa bir 
açıklama yapmak istiyorum. r, 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kabil. 

AHMET KAB İL (Rize) ·- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arkadaşlarımın da bahsettiği 
gibi, 20 - ·21 Haziran Perşembe ve Cuina günleri ~kşamı, Doğu Karadeniz Bölgesinde, Ordu, 
Giresun, Rize ve Artv~n illerinde, görülmedik, şiddetli bir yağmur neticesi, il yolları, köy yolları tah
rip olmuş, onlarca ev tamamen yıkılmış, iki üç mahalle -takriben 20 ev- oturolamaz hale gelmiştir. 

Bu konuda, sayın valilerimizin yoğun çalışmasıyla,.yollarda kısmen geçit verilmiş ve şu anda 
ulaşım sağlanmıştır. 

Arkadaşlarımın yine bahsettiği gibi, daha önce, 18 - ı 9 Kasım 200 ı tarihlerinde af ete maruz 
kalan Rize' de, 59 ev tamamen yıkılmış, 665 ev boşaltılmış ve 1 O hemşerimiz hayatını kaybetmişti. 

Maalesef, birçok ille beraber afet katsayısı uygulamin Doğu Karadeniz Bölgesinin bazı il
lerinin, daha sonra, bazı milletvekili erince, sanki bu k~tsayı haksız uygulanmış gibi eleştirilmesine, 
hemşerilerim de üzüldü, ben de üzüldüm. Yani, bir partinin genel başkanının Doğu Karadeniz Böl
gesinden olması, bu afet katsayısını ve oraya gelecek hizmetleri engellernemesi lazımdır. 

Ümit ediyorum, 20 -21 Haziran günleri meydana gelen sel felaketi de, yine, sayın 
hükümetimizin hassasiyetini celbeder ve gerekli katsayı uygulanır; ama, itirazı olabilecek -daha ev
velki eleştirileri yapabilecek- arkadaşlarımın, bizzat, 22 Haziran günlü büyük gazetelerdeki yazıları 
okumalarını diliyorum ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) -

BAŞKAN - Saat 16.45'te toplanmak üzere, birleşime ara ve~iyorum. · 

Kapanma Saati : 16.38 

------· -----
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.46 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 

0:2 

KA TİP ÜYELER : Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Burhan ORHAN (Bursa) 

----·----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin İkin-

ci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

IV.- ÖNERiLER (Devam) 

A) SiYASİ PARTI GRUBU ÖNERiLERi (Devam) 

2.- Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kıs
mının 192 nci sırasında bulunan, Rize Milletvekili Mehmet Bekôroğlu ve 24 arkadaşının, Rize Ilin
de yaşanan sel felaketinin yol açtığı zararların araştırılarak alınması g~reken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/231) 26 Haziran 2002 Çar
şamba günü görüşülmesine ilişkin Saadet Partisi Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu önerisinin aleyhinde olmak üzere, Samsun Milletvekili Sayın 
Musa Uzunkaya; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)· 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Önergenin, 25.12.2001 tarihinde verildiği halde bugüne kadar geciktirilmiş olmasının aleyhin
de olmak üzere söz aldım; hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabii, bunun çok haklı bir gerekçesi var; ille afetler üzerine önerge 
vereceğiz, yeniden gündeme gelmesi için de, semadan bir semavi afet bekleyeceğiz; bu, çok yanlış 
bir şey. Esasen, bu hükümet geldiği günden beri memlekette afetler eksik değil. Hatırlayın -Allah 
beterinden, tekrarından korusun- 1999'un 5 inci ayının 28'inde hükümet görev aldı; üç ay sonra, 
malum, o büyük deprem faciası yaşandı. Zaten, bu hükümetin ortaklarının birisinin daha önce görev 
aldığı bir dönemde de Kırıkkale neredeyse yerinden oynuyordu. Kanaatimce, bu araştırma öner
gesinin hem hızlı bir şekilde öne alınması hem de bu hükümetin görev süresi içerisindeki tüm afet
Ierin sayılarak, afetlerle anılan bu hükümetin varlığının hikmetinin sorgulanması lazım; ama, ben, 
bu afet bölgesinden geliyorum, sesim de biraz kısık. Dün gece saat 20.00'de ayrıldım afet bölgesin
den; yani, Giresun, Dereli, Yağlıdere, Giresun Merkezdeki afetleri, bizzat, afetin üzerinden geçen 
birkaç güne rağmen, özellikle Dereli'de çok önemli bir şeyin yapılamadığını da üzüntüyle izlemiş 
olmanın sonucunda böyle bir konuşma yapmak durumundayım. 

Değerli arkadaşlar, az önce, önergeleri üzerinde, Giresun Milletvekili arkadaşımız Sayın Tur
han Alçelik gerekli izahatiarda bulundu. Gerçekte, biz, dün~ Sayın Genel Başkan Yardımcım ız Akif 
Gülle Beyle beraber bir heyet halinde Giresun Merkezde yetkililerden de bilgi alarak, Dereli'de, 
yine, Belediye Başkanı ve Sayın Kaymakamımızı ve ilgilileri, özellikle esnafı, zarar görenleri 
ziyaret ederek, Yağlıdere'de ve diğer beldelerde gerekli ziyaretleri, yapılan hasar tespitlerinin şu ana 
kadar sonuçlanabilen resmi bilgilerinin kısmı. azarnma da. ulaşarak afetin genel yapısı hakkında 
kısaca ben de m alumat arz etmek, bu gibi afetlerı'e ilgili araştırmalar verilirken özellikle Karadeniz 
Bölgesinin konumunu da nazarı dikkate alarak ciddi bir araştırmanın yapılmasında gerek olduğuna 
inanıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bakınız, mesela, bu konularda en ciddi yanlışlardan birisi, Karadeniz' de, ar
tık, kısmen sökülmesi talimatı verilen fındık ürününden sonra hem heyelan hem de selierin mey
dana getireceği afetierin boyutlarının bundan sonra daha artacağını, hükümetin ve Yüce Parlamen
tonun nazarı dikkatine arz etmek istiyorum. 

Karadenizin coğrafi yapısı çok engebeli, yamaç arazileri olduğu için. Belki, Allah'ın da bir lUt
fu, o bölgede yetişen fındık, o bölgedeki toprağı korumada, heyetanı önlemede, erozyonu önlemede 
ciddi bir katkı iken, şimdi, o bölgede, yavaş yavaş, gittiğim -kendi seçim bölgemde, Samsun'un 6 
ilçesinde fındık yetiştiriliyor- o bölgedeki birkısım tarımsal alanlardan sökülecek, mesela, Ondokuz 
Mayıs İlçemizde sö kUlecek . durumda olan fındık bahçelerinin daha önce heyetandan 
korunamadığını, ancak, fındıktan sonra heyetanın önlendiğini söylemeleri, hükümetin fındıkta ilgili 
aldığı kararın ne kadar yanlış, yeni afetiere ne kadar açık bir karar olduğunu da burada vurgulamak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Giresun, Ordu, zaman zaman Trabzon'da, Sayın Bekaroğlu'nun söylediği 
gibi, Rize'de yaşanan sel felaketleri, hemen hemen her sene kısmen, bazen ölümlerle sonuçlanan, 
ama, maddi hasarları ciddi anlamda büyük olan, ülke çapında yaşanan, ölUmün dışında, elbette 
onarılınası mümkUn olan hadiselerdir;. ama,' ciddi anlamda yaraları uzun zamana sari olan afetler
dir. Nitekim, 12 nci ayın 25'inde Rize'de meydana gelen afet Uzerine Sayın Genel Başkanımızla biz 
de o gUn bir heyet olarak aynı bölgeye gitmiştik. O bölgede sUrekli yaşanan bu afetleri görmezlik
ten gelmek, ciddi önlemleri almamak, hükümetolarak elbette mümkUn değil. 

MUsaadenizle bir hususu arz etmek istiyorum. HükUmetimizin değerli iki üyesi, Sayın Bayın
dırlık Bakanı ile İçişleri Bakanı gitmişler. Mesela, dünkil Giresun gazetelerinde -hemen hepsini de 
okudum- Sayın Bayındırlık Bakanı -eğer buradaysalar, yanlış bir beyansa tekzip etmelerini de 
·umarım; çUnkU, Giresunlutarın böyle bir şeyi duymaya ihtiyacı var- "kesinlikle afet kapsamına 
burası alınmayacaktır" diyor. Ama, ben, Sayın Bakanın bu afet kararnamesi yayımianmadan önce, 
NTV'de yaptığı konuşmayı bizzat izlemiştim; diyordu ki, o gün Sayın Bayındırlık Bakanımız: 
"Efendim, afet kararnamesi uzun müddet gecikti; hükümet ortakları arasında ciddi bir düelloya 
dönUştü, tartışmaya dönUştU, pazarlığa dönUştU." Mesel e afet olması değil; yani, yerel idarelerin, 
belediyelerin alacağı yardımlardaki payın yükseltilmesi ciddi afete uğrama gerekçesiyle değil, 

sadece siyasi mantıkla; 3 tane filan partinin, 5 tane falart partinin, 7 tane filan partinin olsun gibi bir 
taksimatla. Yani "bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa; yaşasın kefenimin kefili karaborsa" 
demiş rahmetli Necip Fazıl. Bu taksimatı, inanın, kurt kuzulara çoban olsa, şah olsa, yapmazdı; 
ama, bugünkü hUkUmet, maalesef, böyle bir mantıkla böyle bir icraat yapmıştır. 

Şimdi, Sayın Bakanın dUnkU gazetelere yansıyan beyanı yanlışsa, gelsin, Sayın Bakan desin ki:· 
"Hayır, yarından itibaren başlayacağım, önUmUzdeki hafta, karamarneyi hazırlayacağım, Giresun'u 
afet kapsamına alıyorum." Bundan, benim kadar Giresun Milletvekilleri de, şu anda afetzede olan 
vatandaşlarımiz da ziyadesiyle memnuniyet duyacaklardır. Elbette, böyle bir söylemin -Türkiye'de 
son dönemlerde biraz yaygın kelime olduğu için- popUlist siyaset, popülist yaklaşım tarifi söz 
konusu edilebilir; ama, az önce arkadaşlarım söyledi, trilyonlarta zarar var; hem devlet idaresinde, 
yani kamu idaresinde var ... Mesela, Dereli yolu, korkunç bir felaketle karşı karşıyadır. Eğer, ciddi 
bir kaynak aktarımı söz konusu olmazsa, bir yağmur daha gelmesi halinde, Dereli yolu 
onarılamayacak kadar, tamamen dereyle yok olup gidecek. Böyle bir felaket olursa, bu mevsimde 
artık, Dereli'ye intikal mümkün değildir. O bakımdan, Bayındırlık Bakanlığımızın bölgedeki araç 

·gereç.:. Dün oradaydım; yeteri kadar araç gerecin olmadığı, Köy Hizmetlerinin, kepçelerin, grey
derlerin yeterli olmadığı, hala Dereli'nin bir kısım köylerine -yetkililerin ifadesiyle- ulaşılamadığı ... 
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Dereli'de bir mobil Ziraat Bankası var. Sağ olsunlar, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, bir seyyar 
otobüsü, mobil Ziraat Bankası olarak göndermiş; ama, Sağlık Bakanımızdan da istirham ediyorum. 
Dereli Hastanesinin birinci katı tamamen yok olmuş ve burada sağlık hizmetlerinin verilmesi müm
kün değil; bUtUn araç gereç, laboratuvari ar, röntgen cihazları, her şey tarumar olmuş ve Dereli Has
tanesi, ciddi bir hastane, hastalara dönük değil,'kendisine dönük bir hasta haline geldi. Süratle Sağ
lık Bakanlığımızın Dereli Hastanesini tedavi etmesi lazım; bütün imkfullarını oraya seferber etmesi, 
cihaziarı temin etmesi lazım. 

Yine, Dereli Belediye Başkanı "bize dışarıdan, belediyelerden araç gereç geldi; ama, onların 
akaryakıtını bizim temin etmek zorunluluğumuz var, akaryakıt param yok" diyor. Bu belediye baş
kanları bağımsız olabilir, iktidar partisinden olmayabilir, benim partimden değil; ama, bu milletin 
belediye başkanı, oraya hizmet ediyor; mutlaka, onlara, tarafsız bir şekilde ulaşmak gerekiyor. 

Aynı şekilde Yağlı dere; gerçi bu kadar zarar görmemiş;· ama, esnafı çok büyük zarar görmüş
tür. Acilen, hükümetin, buradaki esnafın,· zarar gören esnafın bankalara olan borçlarının faizlerinin 
dondurularak, en azından bir yıl ertelenmesi konusunda yardımcı olması, afet kapsamına alması, 
vidanjörlerin vesairenin temini konusunda, araç gerecin süratle mevcut devlet kurumlarından oraya 
intikal ettirmesi ve çok daha önemlisi de, mevcut kaynaklardan acil para transfer etmesi gerekir. 
Sadece, Devlet Bakaiu Sayın Hasan Gemi ci Beyin 200 milyar civarında nakden intikal ettiğini söy
ledikleri bir para var, Sayın İçişleri Bakanımızın vaat ettikleri bir para var; ama, bunun dışında, 
vaadin dışında ... 200 milyarın -takriben söylüyorum- Bulancak ile Giresun merkeze transfer 
edileceği söylenen; ama, hiçbir ihtiyacı gidermesi mümkün olmayacak çapta cüzi bir paranın trans
fer edildiğini görüyoruz .. 

Bu anlamda, diyorum ki, geçmişte bu afetierin benzerini yaşadık. Geçtiğimiz hafta, Samsun'un 
Safrasında da 5-6 köy, benzeri selden ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSA UZUNKAYA (Devamla)- Sayın Başkanım, bitiriyorum ... 

Hatta, enteresandıt son zamanlarda, bu hükümet döneminde birçok ilçelerimiz hortum la da 
tanışmaya başladı. Biz, hortumcuları sadece Ankar. a'da zannediyorduk. Hakikaten, afet olarak, Baf
ra'da iki defa hortum y andı bir sene içerisinde. Türkiye'de olan bir şey değil; ama, bu hükümetin 
döneminde hortumcul~ra bu hortum da özenmiş olacak ki, tabii olarak, afet, birçok işyerinin, 
mağazaların çatılarını söktü aldı, Bafra'da cereyan etti. (MHP sıralarından gülüşmeler) 

Evet, evet, hüküm tinize benzerneye başladı bu hortumlar da!.. 

Arkadaşlar, 6 tane köyilmüzde ciddi afet var. Daha önce, Samsun'un Vezirköprüsünde, Baf
ra'da, Tekeköy'de, Ond kuzmayıs'ta yaşanan afetlerde gördük; hükümet gidiyor, vaat ediyor; ama, 
iş yapmıyor. Vaat ediy r, o sıcaklık içerisinde gidiyor, görünüyor, vitrinde gözüküyor, televizyon
tarla gidiyor, ayağına ç zmeleri çekmiş görünüyor; ama, arkasından hizmet yok. 

Hükümeti ikaz ediyorum; gelin, gerçekten, bu önergeyi -niçin yarın- bugün gündeme alın 

diyorum. Yarın Milli ı: kımımızın yapacağı maçında başarıyla sonuçlanması hükümetin eksiklerini 
kapatmayacak; ama, ül emizin bir parça olsun yüzünü güldüreceği için, Milli Takımımıza sonsuz 
başarılar diliyor, hepini i saygıyla selamhyorum. (SP sıralarından alkışlar~ 

BAŞKAN- Öner enin aleyhinde, Ordu Milletvekili Sayın Yener Yıldırım; buyurun efendim. 
(MHP sıralarından atkı lar) 

Evet, bu suretle, a aştırma önergesinden beklenen fayda hasıl oldu zaten. 
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YENER YILDIRIM (Ordu) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

19-20 Haziran Çarşamba ve Perşembe günleri sağnak yağan yağış, Ordu ve Giresun İllerimiz
de çok büyük bir sel felaketine neden olmuş, bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ben, hayatını 
kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum; bUtUn Giresun ve Ordu yöresi insanlarımıza 
da, hem kendi adıma hem de Giresun'u temsilen Mustafa Yaman arkadaşımız adına geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki felaketler devletimizin hızlı hareket etmesini sağlamıştır 
ve bu Ordu, Giresun yöresindeki sel felaketinde, aradan 8 saat geçmeden Bayındırlık Bakanımız 
Sayın AbdUlkadir Akcan Bey vatandaşlarla beraber olmuştur. Arkasından, biz, Milliyetçi Hareket 
Partisine mensup beş milletvekili -Osmaniye Milletvekili Mehmet Kundakçı Bey, Uşak Milletvekili 
Armağan Yılmaz Bey, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Taner Bey ve Adıyaman Milletvekili 
Hasari Güler Bey - bölgede sel felaketi olan yerlerde incelemeler yaptık ve şunu gördük: Başta 
belediyelerimize, kaymakamlarımıza ve valiliklerimizde çalışan memurlarımıza teşekkür 

ediyorum. Gerçekten bölge yaralarının sarılması için, olay yerindeki hasar tespit için büyük 
fedakarlıklar yapmışlardır; kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, Bakanımıza da teşekkür 

ediyorum; bölgenin İller Bankası yetkililerini, bayındırlık müdürlüğü yetkililerini ve karayolları 
yetkililerini seferber etmiş, pazartesi günü itibariyle bölgede hasar tespitleri yapılmıştır ve gereğinin 
de yapılacağına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bölgemizin engebeli oluşu nedeniyle üst kesimlere, Ordu ve Giresun'un 
kırsalma yağan yağmur, gerçekten, bUtUn dereterin taşmasına neden olmuştur. Ordu derelerinin ıs
lah çalışmaları bugüne kadar yeterli derecede yapılmadığından dolayı, Ordu dereleri ve Giresun 
dereleri, bölge insanına bu tür afetleri hep yaşatmaktadır. Onun için, Ordu ve Giresun derelerinin 
mutlaka en kısa sün::de ıslah edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. 

Ayrıca, bölgede yaptığımız incelemelerde Ünye'niri Yenikent ve Yeşilkent beldelerinde, Fat
sa'nın Geyikçeli, Hatipli, Kösebucağı, Bolaman beldelerinde büyük sel felaketi olmuş, 

belediyelerimizin, özellikle Korgan, Kumru, Çatalpınar, Ulubey, Mesudiye, Gölköy'deki yollarımız 
kanalizasyon hattı için yarılmış gibi sellerden tamamen harap olmuştur; buralarda araçların gitme 
şansı yoktur. Mesudiye Pınarlı Köyline şu anda ulaşılı1Üıya çalışılıyor, devletimizin dozerleri oraya 
intikal etti; ayrıca, Mesudiye Karacaören Köyünde de dozerler çalışıyor. Gölköy'Un Karahasan, 
Düzyayla bölgesinde yol aynı şekilde harap olmuş; Korgan'ın Çayırkent, Tepealan yolu tamamen 
dere yataklarının bozulması nedeniyle harap olmuş;. Kumru'nun kanalizasyonu ve içmesuyu tahrip 
olmuştur; yani, belediyelerimizin, bu sel felaketinden doğan zararları kendi imkanlarıyla telafi et
me, yapma şansı yoktur. Buralardaki belediyelerimizin, İller Bankasının, Bayındırlık Müdür
lüğünün, Karayollarının ve Köy Hizmetleri Müdürlüğünün yapmış olduğu tespitlerde belirledik
lerini mutlaka ve mutlaka, devletimiz ve 57 nci Hükümetin kısa sürede çözeceğine inanıyorum. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle görüştük, zannediyorum, çevre illerden 2-3 tane kepçe, 
greyderi bölgeye aktardı. Köy Hizmetlerinin, daha çok araç parkıyla bölgemizin köy yollarının açıl
masına katkıda bulunacağını düşünüyorum. 

Ordu'da bUtUn köy yollarımız, 500 kUsur köyümUzUn yolu tahrip olmuştur, 53 beldemizin yolu 
ve kanalizasyonu tahrip olmuştur. Giresun'da da aynı şekilde. Mesudiye'de 2 beldemizin kaydığını 
tespit ettik; Ulubey'de de, daha önceki sel felaketleri nedeniyle kayma devam ediyordu, bugünkü 
tespitimizde de, son gele~ sel felaketiyle kaymanın daha ağırtaştığını gördük. 
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Gerçekten, bölgemiz bürokrasisi ve bakanhklarımız iyi çalışmıştır, tespitler zamanında yapıl
mıştır; gerekli. yardımların da kısa sürede ulaşacağını ümit ediyorum. Bayındırlık Bakanlığımız, 
Afet Fonundan Ordu Valiliğine 200 milyar, Giresun Valiliğine -100 milyar ve zannediyorum, şu an
da 100 milyar daha gidiyor- 200 milyar gördermiştir. Devletimizin, tespitiere göre gerekli aktarımı, 
gerekli maddi katkıları' sağlayacağını düşünüyorum. 

Gerçekten, konuşmacı arkadaşların·söylediği gibi, yaptığımız tespitlerden, bölgemizdeki afet 
sonucu Ordu'daki zararımızın 10 trilyonun üzerinde olduğunu düşünüyorum. Giresun'da da ayın 
şekilde I O trilyon un üzerinde hasar var. Bu hasar ların, bu tespitierin gereğinin kısa sürede 
yapılacağını ümit ediyorum. 

57 nci hükümet, hasar tespitinde hızlı hareket etmiştir, yaraların sarılmasında da hızlı hareket 
edecektir. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. Bakanlarımız bu işe hassasiyet göstermiştir, ken
dilerine, bölge halkı adınateşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca, inşallah, yarın, Milli Takımımız final oynamak için yarı finalde gereğini yapacaktır. 
Milli Takı!llımız, Türkiye'yi, Türk Bayrağı etrafında kenetlemiştir; inşallah, fınal oynayarak, bütün 
dünyaya, Türk'ün kudretini, Türk'ün gücünü gösterecektir. Türk Milleti bu zaferi kazanacaktır, Mil
li Takımımız bunu başaracaktır, milletimizi bütünleştirecektir. Gurur kaynağımız Milli Takımımıza 
başarılar diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 

Efendim, bu konuda, Sayın Akif Gülle ve Sayın Eyüp Fatsa da söz istemişlerdir; ancak, bütün 
konuşmacılar, konuşmalarında, sanıyorum,· onları teyit eden, onlara katılan görüşleri ifade edecek
lerdir. Zaman yetersizliği nedeniyle, bu şekilde değerlendirilmesini istiyorum arkadaşlarımızdan. 

Saadet Partisi Grubu adına verilen öneriyi okutup, oylarımza sunacağım. 

Türkiye BUyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25 Haziran 2002 Salı günü toph1nan Danışma Kurulunda Grubumuzun istemi kabul edil
mediğinden, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince aşağıdaki önerimizin doğrudan Genel Kumlun 
·onayına sunulması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

Veysel Candan 

Saadet Partisi Grubu Başkanvekili 

Öneri: 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair ÖngörUşmeler" kısmının 
192 nci sırasında bulunan "Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 24 arkadaş ının, Rize ilinde 
yaşanan sel felaketinin yol açtığı zararların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin (10/233)" 26 Haziran 2002 Çarşamba günü görüşülmesi. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Öneri kabul edilmemiştir. (SP sıralarından 
gürUltüler) 

LATİF Ö~TEK (Elazığ) - Saymadınız Sayın Başkan ... 

BAŞKAN- Efendim, saydım.ben, arkadaşlar biliyorlar. 

MEHMET BEKAROGLU (Rize)- Nasıl saydınız?! 

BAŞKAN - Ben, siz otururken saydım efendim. 30 kişi var allahaşkına; saydım ... 
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MEHMET BEKAROGLU (Rize)- Ne kadar çabuk saydınız. 

BAŞKAN - Sayın Bekaroğlu, saydım diyorum, bakın ... 

MEHMET BEKAROÖLU (Rize)- Yeni geliyor insanlar. 

BAŞKAN - Diğer öneriyi okutuyorum efendim . 

0:2 

. Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş önerisi vardır; 
okutup oylarımza sunacağım. 

3.- Avrupa Birliğine ve Anayasaya uyum yasalarının görüşü/ebilmesi için, İçtüzük gereği 
1 Temmuzda tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yeni bir karar alınıncaya 
kadar çalışmalarına devam etmesine ilişkin Doğru Yol Partisi Grubu önerisi 

25 Haziran 2002 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 25 Haziran 2002 Salı günü (bugün) yapılan toplantısında siyasi parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Nevzat Ercan 

Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 

Öneri: 

Avrupa Birliğine ve Anayasaya uyum yasalarının görüşillebilmesi için, İçtüzük gereği 1 Tem
muzda tatile girmesi ·gereken Türkiye Bilyük Millet Meclisinin, yeni bir karar alınıncaya kadar 
çalışmalarına devam etmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerinin lehinde, Sakarya Milletvekili Sayın Nevzat Ercan; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
Iıyo~m. 

Türkiye BUyük Millet Meclisi, 1 Temmuzda tatile girmektedir. Ülkemiz, başta ekonomi olmak 
üzere, siyasal, toplumsal ve dışsiyaset alanlarında çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. İçerisinde 
bulunduğumuz şartlar, yaşadığımız sorunlar itibariyle, bize, tatil değil, gece dahil_ çalışmak gibi 
önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu bakımdan, Meclisin çalışmalarının sürdürülmesi 
zorunludur, gereklidir, faydalıdır. 

Elimizi vicdanımıza koyalım ve kendi kendimize soralım; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tatile girmesi doğru mudur? Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesi, ülkenin içerisinde 
bulunduğu şartlar ve yaşanan ağır sorunlar itibariyle, aksi savunulamaz gerçekten, bir yanlış mıdır, 
bu suali kendi kendimize soralım. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğine ve Anayasaya uyum yasalarının görUşülebilmesi için, 
İçtüzük gereği 1 Temmuzda tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisini n, yeni bir karar 
alınıncaya kadar çalışmalarını sürdürmesini öneriyoriız. Hepimiz biliyoruz ki, Avrupa Birliği, TOr
kiye için bir büyük hedef, vazgeçilmez bir 'hedef. Kopenhag siyasi kriterlerinin tamamlanması iÇin · 
gerekli hangi yasal düzenlemeler varsa, Türkiye, bu hedefe mutlaka varacak, bu yolu kat edecekse, 
bu yolda yapması gerekenler ne ise, Kopenhag siyasi kriterleri, kısa vadeli, orta vadeli bütün kriter
ler ne ise, bu kriteriere uygun anayasal ve yasal düzenlemeleri, Türkiye ve Türkiye BilyUk Millet 
Meclisi yapmak zorundadır. 
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Değerli arkadaşlarım, Anayasanın ve ilgili diğer yasaların Avrupa Birliği müktesebatına 

uyumu için gerekli düzenlemeleri yapmak için Meclisi açık tutmalıyız, Meclisi çalıştırmalıyız; çün
kü, bizden istenen bütün bu düzenlemeler bir takvim e bağlanmış düzenlemelerdir. Önümüzde uzun 
bir zaman· dilimi yoktur. Bu bakımdan, üç aylık bir tatil dönemi, bu zorunlu düzenlemeleri 
yapamamak gibi önemli bir açmazın içine bizi sokabilir ve sorumluluk altına hepimizi sokabilir 
diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, eğer Türkiye, bu yılın sonunda, aralık ayında Kopenhag'ta 
yapılacak zirve toplantısında, tam üyelik müzakerelerinin başlaması için bir tarih istiyorsa -ki, 
hepimiz istiyoruz, milletimizin de beklediği budur- üyelik kriterlerini tam olarak yerine getirmek 
zorundadır ve bunun için önümüzde sadece altı aylık bir zaman dilimi kalmıştır. Bunları sadece biz 
söylüyor değiliz, Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri de söylüyor. Bu kriterler, şu anda, Türkiye'de 
tartışıldığı gibi, sadece idaınla sınırlı bir konu değil. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği, müzakereterin başlayacağı tarihi vermek için, Türkiye'nin, 
süratle, Ulusal Program kapsaintnda bugüne kadar gerçekleştirilrİıeiniş olan kısa vadeli öncelikierin 
tamamını yerine getirmesini şart olarak koşuyor. Bunları bir bütün olarak ele almamız lazım, idam 
konusu dahil; kaldı ki, idam konusu orta vadeli, onu da altını çizerek söylüyorum. Bu Meclisin, 
Meclisi tatile sokmadan, bir çalışma ortamı yaratarak bütün bunları gerçekleştirmesi lazım. 

BEKiR ONGUN (Aydın) - Meclise gelecek misiniz? 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- 1 Temmuzdan itibaren de çalışma kararı alın, Avrupa Birliği 
sürecinde Türkiye'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapması gereken bütün kriterleri, Ulusal 
Programda öncelikli olarak yer almış kısa vadeli kriterleri bir bütün olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getirin. Biz biliyoruz ki, hükümetin bu konuda hiçbir politikası yok; aksine, bu konular
da ortaklar arasında derin görüş ayrılıkları var. O zaman, partiler olarak getirin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bir paket olarak, bütün olarak bunları getirin, Doğru Yol Partisi, bunların yasalaşması 
noktasında her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazırdır~ 

Siz, tatil döneminde millete gidip de ne anlatacaksınız?! Avrupa Birliğine giden yolda Tür
kiye'nin önünü kesen, başta bu hükümet olmak üzere, bu hükümetin ortağı partiler, siz milletvekil
leri olarak, acaba, halkla yüzleşebilecek misiniz, halka hesap verebilecek misiniz? (DSP ve MHP 
sıralarından gürültüler) 

Hadi, gelin ... İşte, söylüyoruz ... Bakın, halkımız, bu kUrsUden bizi izliyor. Size sesleniyorum, 
Ulusal Programda -sizin verdiğiniz Ulusal Programda- kısa vadeli, orta vadeli bütÜn taahhütlerinizi, 
anayasal ve yasal bütün düzenlemeleri, eğer, hükümet olarak getiremiyorsanız -ki, getiremiyor
sunuz- o zaman, bir bütün olarak, bir paket olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirin. 
Doğru Yol Partisi, Meclis çalışsın diyor ve Doğru Yol Partisi olarak, bu paketin ve bununla ilgili 
düzenlernelerin · yasalaşması için katkı vermeye, destek vermeye hazır olduğunu, bu kürsüden, 
bugün de, tekraren ifade ediyor. Hadi, getirin bakalım!.. 

ALİ AHMET ERTÜRK (Edirne)- Demagoji yapıyorsunuz. 

BEKİR ONGUN (Aydın)- Meclise gelmiyorsunuz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sizi anlamak gerçekten çok zor, gerçek
ten çok zor; ama, sizi, biz değil de sizden birileriyle anlatmaya çalışalım isterseniz; bakın, ne diyor ... 

Değerli arkadaşlarım, siz, hükümet olarak, Avrupa Birliği mi, yoksa, bu ortaklığın devamı mı 
noktasında, tercihinizi, bu ortaklığın sürmesi istikametinde yapıyorsunuz. Hayır, Avrupa Birliği 
değil, sizin tercihiniz, aman, bu ortaklık devam etsin, aman bu ortaklık sürsün; sizin tercihiniz bu. 
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Bakın, Dışişleri Bakanı Sayın Cem, yaptığı açıklamada ne söylüyor: "Önce hükümet, Avrupa 
Birliği sonra ... " Anlaşamıyoruz, uzlaşamıyoruz, Avrupa Birliği sürecinde gerekli adımları 

atamıyoruz; ama, olsun, bu hükümet devam etsin, ortakhk sürsün diyor ve Avrupa Birliği ile ilgili 
düzenlemeleri, seçimden sonra kurulacak koalisyon hükümetlerine havale ediyor. Kardeşim, siz, 
kispete çoktan vurmuşsunuz zaten. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BEKiR ONGUN (Aydın)- Siz vurmuşsunuz, IO.kişi kalmışsınız ... · 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Siz, bitip tükenmişsiniz. Bitmiş tükenmiş bir hükümetin, 
esasen, bundan böyle, zaten, verebileceği hiçbir şey de yok. 

Değerli arkadaşlar, siz farkında değilsiniz, içine düştüğünüz açmazdan farkınız yok sizin. 
DSP'li milletvekilleri, bugün, bir basın toplantısı yapıyor. 

Değerli arkadaşlarım, içiniz kaynıyor, haberiniz yok sizin. O bakımdan, eğer, tercihinizi Av
rupa Birliğinden yana yapıyorsanız, tercihiniz Avrupa Birliği ise ve bu konuda da samimi iseniz, 
gelin, Meclisi 1 Temmuzda tatile sokmayalım, çalışma kararı alalım ve bütün, anayasa], yasal 
düzenlemeleri, Avrupa Birliği için gerekli uyum yasalarını bu Mecliste görüşelim, bunları kısa 
sürede yasalaştıralım ve yıl sonundaki Kopenhag Zirvesinde de, Türkiye, müzakereler için bir tak
vim alabilsin. Aksi halde, bunun altında kalırsınız; bunun altında kalırsınız ... 

BEKiR ONGUN (Aydın) - Meclise gelecek misiniz; söz mü? .. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Meclise kimin gelip gelmediği noktasın-
da bilinmeyen bir şey yok. • · 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından· kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ercan, toparlar mısınız. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Arkadaşlar, kurşun asker gibi oturuyorsunuz orada, kurşun as
ker ... Kurşun asker gibi otuyorsunuz; gelip, burada, millet adına, devlet adına, vicdanınız neyi em
rediyorsa, aklınız neye yetiyorsa onları söyle~ekten içtinap ediyorsunuz; gelmiyorsunuz buraya, bu 
sıralara bakıyorsunuz. 3 lider ne diyorsa onları, harfiyen, noktasına virgülüne dokundurtmadan, 
yasaları buradan geçiriyorsunuz, sonra da, bu yasalar; Anayasa Mahkemesi ile Cumhurbaşkanı 
arasında gidip geliyor; yani, ayıplı yasalar Çıkardınız, kapkaç yasalar çıkardınız. Hiç olmazsa, on
dan dolayı, kendi vicdanınızda, kendinizi sorgulayın. Sizi, millete, tarihe havale ediyoruz; başka bir 
şey söylemiyorum. 

Teşekkür ederim. (DYr sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Lehinde, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan; buyurun efendim. (SP 
sıralarından alkışlar) 

VEYSEL CANDAN (Konya) ~ Sayın Başkan,. değerli milletvekili arkadaşlarım; DYP Grubu 
adına verilen Parlamentonun kapatılmaması no~indaki öneri üzerinde görüşlerimi ifade etmek 
üzere söz aldım; Muhterem Heyetinizi saygıyla selarrilıyorum. 

Aslında, Sayın Ercan tespitler yaptı, hükümetin bittiğini söyledi. Bu, söylemeyle de olmuyor. 
Biraz önce bir kanun tasarısıyla ilgili örieri burada görüşüldü ve denildi ki: "SSK kanun tasarısı. 
temel kanun olsun." Bunun için gereken oy sayısı 330 fdi, hükü~etin oy sayısı 350 ... 

NiHAT GÖKBULUT (Kırıkkale)- 330,350 değiL. Kalmadı ... 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Kalmadıysa o suç da size ait. 

Demek ki, temel kanunu görüşecek çoğunluğunuz olduğu halde burada bulunamıyorsanız, bu 
hükümetin bittiğini fiilen siz ilan ediyorsunuz, bize lüzum yok; yani, bu hükümet hakikaten bitmiştir. 
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Şimdi, bu hükümet milletvekilierine. soruyorum: Yarın, Parlamentoyu, Genel Kurulu kapat
tınız, bölgeye gittiniz; seçim bölgesinde neye, ·hangi soruya nasıl cevap vereceksiniz; çiftçiye mi, 
sanayiciye mi?!. 

Şimdi, hükümet istiyor ki, Genel Kurul kapansın. Peki, şu soru sorulmalı: Bu hükümet, açık ol
duğu dönemlerde ne yaptı da tatil yapma hakkına sahip, bir bakalım. Efendim, evvela, ll defa ver
gi kanunu getirdiler, her seferinde milletin cebine eı uzatıldı; yani, siz bunları anlatmak için mi 
gideceksiniz?l Biz, sizin cebinizden daha çok vergi almak için ll tane vergi kanunu çıkardık; yani, 
bunu mu anlatacaksınız?! 

Değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye'de saatte ve günde gelişen büyük olaylar var, haberiniz yok. 
Aslında, bu Parlamentoda uzatmalarda ekonomi masaya yatırılmalıdır Avrupa Birliğiyle birlikte. 

Bakın, bu hafta faizlerde kirli bir oyun oynanıyor Türkiye'de ve Hazine 4 katrilyon borç
lanacak; borç arıyor, ilan etmiş. Faizler yüzde 74, bir hafta önce yüzde 50 idi; yani, nasıl borçla al
dığınıza bir bakın, dolar 1 600 000 lira, İMKB 9 OOO'in altında; yani, siz, gidip, biz, devleti 4 kat
rilyon, yüzde 25, artı faizle borçlandırdık, 1 katrilyon daha borç açtık; bunları kapatmak için, Özel 
Tüketim Vergisini çıkardık mı diyeceksiniz; yani, bunu nasıl izah edeceksiniz? 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Şeker Kanunu çıkardık; daha az pancar ekeceksiniz; Tütün Kanunu 
çıkardık, tütünü yasakladık; çiftçiye bunları mı anlatacaksınız? 20 bankaya el koyduk, zararlarını da 
size çevirdik, bunları vergi kanunlarıyla düzenliyoruz ... Bakın, üç gün önce ne yaşandı; ekonomiyi 
sözde yönetenler, buraya, bu kürsüye çıkıp hep şunu söylediler; her bankaya el konuluşta: "Artık, 
bir daha bankaya el konulmayacak." Arkasından, bir bankaya el konuldu; milletle alay ettiniz ve en 
son Pamukbank skandalı da bunun canlı bir örneği. 

Pamukbank olayını bir detaylandırdığimız zaman, üç ay önce, sermaye artırımı talebini kabul 
ediyorsunuz; yani, bankanın durumu iyi diyorsunuz, şimdi el koyuyorsunuz; rakam açıklanıyor, 3 
katrilyoı,ı lira zarardan bahsediliyor; halbuki, akıllı bir yönetim, bu müdahaleyi daha teknik, daha 
bilimsel ve idareyi zarara sokmadan yapabilirdi. Bu 3 katrilyon zararın da faturası bu hükümetedir. 
Herhalde, bunu da anlatmaya gideceksiniz; Meclisi kapatıp, doğru oraya gideceksiniz. 

Şimdi, hangi hükümet Meclisi kapatalım diyor; borsası dibe vurmuş, dövizi tavan yapmış, kriz
den krize koşan bir hükümet. Bir kere, hükümet üyelerine söylüyorum; sizin tatil hakkınız yok; hiç 
yok ... 

MUSTAFA VURAL (Antalya)- Sizin var! .. 

VEYSEL CANDAN (Devamla)- Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, hangi hükümet, hangi öl
çülerde, Parlamento kapansın diyor; iş dünyası küçülmüş, bu hükümetin bir tek büyüttüğü şey borç
lar. Toplumun yüzde 75'i açlık sınırında, toplumun yüzde 90'ı yoksulluk sınırında; ayrıca, memur
ların yüzde 80'i açlık sınırında. Hep araştırma raporlarının sonuç bölümünü aldım. 100 aileden 4'ü 
devlet tarafından icraya verilmiş. 2 000 000 kiŞi kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Borcundan dolayı 
kapatılan telefon sayısı 1 000 000. İçborç miktarı 122 katrilyon. Büyüme hızı düşmüş ve kişi başına 
borcumuz, 1 840 dolardan, bugün, 2 915 dolara çıkmış. Yani, sizi daha çok borçlandırdık demek 
için mi acele ediyorsunuz diye sormak lazım. 

Bakın, hükümet göreve geldiğinde içborç 6,3 katrilyon, 200I'de 122 katrilyon; yani, içborcu 
20 kat artırmışsınız. Dışborç 84,2 milyar dolar, bunu da I 15 milyar dolara çıkarmışsınız. İşte, onun 
iÇin diyoruz ki, bu tablo, ekonomiyi Genel. Kurulda masaya yatırma gereğini ortaya koyuyor. Bu 
şartlarda Parlamentoyu kapatıp gidcmezsiniz diyorum. 
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Meclis çalışmaları uzatılırsa, Parlamentoda ne yapılması lazım gelir noktasında, Saadet Partisi 
olarak, düşüncelerimiz şunlardır: Birincisi, 230 milyar dolar olan toplam borcun masaya yatırılıp, 
tasfiyeye hazırlık yapılması gerekir; çünkü, OECD raporlarına göre, artık, bu hükümetin, dünya 
borçlanma standardına göre, borcu çoktan aşmıştır. Yani, yurtiçi gayri safi ht\sıla 140 milyar dolar 
olduguna göre, bunun ancak, yüzde 60'ı kadar borçlanılabilir, bu, 3 kat artmıştır; yani, artık, 

hükümetin ülke dışında para aramasına gerek yok; çünkü, mal varlığının tamamını yitirmişiz. 

İkincisi, yine, bu Parlamento açıkken, kamu harcamalarındaki i sraf ve yolsuzluk mutlaka dur
d_urulmalıdır; bu konı.ıda ht\Hi değişen hiçbir şey yok. Enteresandır, her bakan açıklama yapıyor, 
Bayındırlık Bakanı açıklıyor, Enerji Bakanı açıkh~or; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "benim 
Bakanlığımda 3 katrilyon" diyor. Bunların acilen durdurulması gerekir. 

Yine, Parlamento açık kaldığı sürede, mutlaka, üretim sektörüne dönmek mecburiyetindeyiz. 
Bu hükümet, mali piyasatarla oynayarak, ülkeyi açık kumarhane haline getirdi. Para, bir gün döviz
de, bir gün borsada, bir gün faizde. Artık, kaynaklarımızı yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yön
lendirmek mecburiyetindeyiz. 

Yeni kurulan üst kuruilarta ilgili yetki ve denetim mutlaka getirilmelidir, yapılan iş fevkalade 
yanlıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bir bankaya el koyuyor, siyasilerin haberi 
yok. Yine, bu açık kalan dönemde, esnaf ve sanatkt\rlarımızın durumu, vergide hayat standardı esası 
ve vergi sistemimiz, mutlaka, toptan masaya yatırılmalıdır. Yine, bu açık kalan dönemde, 
sanayicilerimizin sorunlarını da, mutlaka, yeniden gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Biraz ön
ce, temel kanun olarak görüşülmesi istenilen, ancak, hükümetin sayısal çogunluğu olmasına rağ- 1 

men, hükümetin beceriksizliği, basiretsizliği, kabiliyetsizliği neticesinde kanunsuz uygulamaların 
devam etme durumundaki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yasaları, tek çatı altında birleştirilerek, 
tedavi giderleri ve emekli bölümü birbirinden ayrılmalıdır. En mühimi de, vatandaşın, birbirine ve 
tabii, bu hayalet hükümete güveninin nasıl tazeleneceğinin mutlaka gündeme getirilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlar, bir kere, sokaktaki vatandaş önce iş sonra aş ararken, emekli, dul ve yetim
ler açlık sınırında iken, 65 000 000 insanın ödedigi yergiler borç faizlerine yetmezken, insanlar 
sokaklarda meyve ve sebze toplarken, 20 000 000 insan 70 000 000 tirayla geçinmeye çalışırken, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, hele bu hükümet, hiçbir Zanıan, tatil yapma hakkını kazamnamıştır. 
Onun için, uzatma süresinde, mutlaka ve mutlaka, ekonominin masaya yatırılması, acilen, alınacak 
tedbirlerin masaya yatırılması, Sayın Derviş'in daha önce dediği gibi, "ben işin boyutunu böyle bil
miyordum" deme noktasına gelmeden, bir an önce, daha başka büyük krizler gelmeden tedbirlerin 
alınması ve Parlamentonun da çalışması gerekir diye düşünUyor, saygılar sunuyorum. (SP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Candan. 

Aleyhinde, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Sayın Nevzat Ercan'ın 
önerisinin aleyhinde konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım; konuşmama başlarken, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Sayın Başkan, bu öneri, DYP Grubunun önerisidir ... 

İSMAİL KÖSE (Devamla)- Tabii, Nevzat Ercan Beyi tanırım, ciddi siyasetçi bir arkadaşımız
dır. Uzun süreden bu yana, inilletvekilliği döneminden de yakinen tanımış olduğum Sayın Ercan, 
bu ciddi yapısına rağmen, çok zorlanarak, siyasi amaçlı bir öneri getirmiş bulunmaktadır. Öneri, şu 
bakımdan çok gayri ciddi bir ön eridir ... 
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TURHAN GÜVEN (İçel) • Allah Allah! .. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - En devamsız grubun önerisidir. (MHP ve ~SP sıralarından alkış
lar) Yani, Türkiye BUyük Millet Meclisi Genel Kuruluna hiç devam etmeyen ya da nöbetçi o ian grup 
başkanvekilierinin arkasında 20 milletvekiliyle, oylamanın şeklini de~iŞtirecek kftda~ sayıyı dahi bir 
arada bulunduramayan bir grubun önerisi olması dolayısıyla, Sayın Ereari'ın adırili üzOidöm. 

TURHAN GÜVEN (İçe!) - Sen dogru söylemiyorsun; bumda, devamlı, Uç· grup başkanvekili 
vardır. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) ~ Böyle ciddi siyasctçi bir arkadaşnnızın, böyle, devamsız olan ve 
sUrekli oJamk Mecliste çalışması ve bulunması gereken' zamanlarda bulunmay~p ... 

NEVZAT ERCAN (Sakaıya)- Anayasayı nasıl de~iştirdin?!. 

İSMAİL KÖSE (Devamla)· Şimdi, Anayasanın 93 UncU maddesine göre tatilini yapacak olan 
Meclisimizin ve hakkı olan bu tatil konusunda arkadaşlarimız, maalesef, popülist bir düşünceyle, 
burada, milletimize bir mesaj ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu, neye benziyor degerli milletvekilleri; bu, 
sınıfta kalan bir oı1aokul öArencisinin, ortaöltetimde terafi· kurslarının yaptiması için, mUdürUne, 
okul idaresine ricada bulunmasına benziyor. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) Burası ortaokul 
de~il; burası, Türkiye Büyük Millet Mcclisidir; telafi kursu yapaıriayız. 

MEHMET SADRİ YILDI.RIM (Eskişehir)· Siz, seçimde göreceksiniz! .. 

BEKIR ONGUN (Aydırf) - Otur yerine! 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sen otur yerine! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) .. Olaganustü şartlar olursa, oJaganUstü toplantı yaparız; ~si takdir-
ı de, normal şartlarda, Meclise devam edip, Mecliste yasaların çıkmasına katkıda buluinirsunuz, 

yasalara oy vermeseniz dahi, yasaların aleyhinde oy kullanırsınız; ama, toplu hald~ olursunuz. O 
itibarla, bunun ·ciddi bir teklif olmadıgını ve dolayısıyla, bunun aleyhinde oldu~umuzu ifade 
ediyorum. 

BJ.l arada, şunu da ifade etmek istiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Aziz Atatürk'Un 
kurmuş oldugu bu. cumhuriyetimizin Meclisinin 1923'ten 2002 yılına kadar çıkarmış oldu~u 
yasaların istatistiki rakamlarını çıkarttırd.ım, elimizde -Cuınhuriyetimizin,.gerek lstiklal Savaşımız
daki Milli Meclisimizin gerek kuruluş dönemimizdeki Birinci Meclisimizin yapmış oldugu çalış~ 
malar hariç; çünkü, daha, yeni bir devlet' kuruluşu var, Anayasa yeni yapılıyor, anayasa de~işiklik
leri yeni yapılıyor, temel kanunlar yeni çıkarı lıyor; yani, o günlerin Meclisleri hariç- 1 930'dan bu 
yana~ Türkiye Büyük Millet Meclisinin en verimli çalışma dönemi, en fazla çalışılan dönem 21 i,n
ci dönemdir diyebilirim. Neden; bakın, elimde istatistiki rakamlar var, bu rakamları merak eden ar
kadaşlarım ız, yasama Meclisimizin arşivlerinde bulabilirler. 21 inci Dönemde yapmış oldugumuz 
yasama sayısına baktı~ımızda; birinci yasama yıhnda -18 Nisandan sonra çok kısa sUreli bir dönem 
geçiriyoruz- 68 tane yasa çıkarıyoruz. tkinci yasama yılında 136 tane kanun çıkarıyoruz ve üçüncü 
yasama yılında 117 tane yasa çıkarıyoruz. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Belli belli, hepsi de Anayasa Mahkemesinden dönüyor! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Snym Veyscl Candan şurada haklı ve ben de katılıyorum, en 
verimsiz dönemdeyiz, üzülerek ifade ediyorum. MilletvekiÜ arkadaşlarımız, maalesef, bu Oç 
döneme ragmen, dördüncü dönemde, birazcık, görevlerini nksatmışlardır, devamsızlıkları vardır. 
Onlar da sınıfta kalmadılar; ama, onların da, muhakkak surette karne notlarına bir tenkit konulacak· 
tır neden gelmediniz diye. 
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VEYSEL CANDAN (Konya) - Biraz net konuşalım. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - İktidar partisi milletvekilleri olarak, başta Anavatan Partisi 
Grubuna da söylüyorum tabii; çünkü, gelip, muhakkak surette ... 

İBRAHIM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir)·- Bu yanlış; sen bunu diyemezsin İsmail Agabey! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Evet, bumdıı bütün arkadaşlanmızla beraber bu katkıyı sag
lamaları gerekiyordu. Onun için, şimdi, bu dönemde, dördüncü dönemde de 56 adet kanun çıkarıl
mıştır. Netice şudur: 21 inci Dönemde 377 adet kanun hayata geçirilmiştir. 

De~erli milletvekilleri, bununla kahnmamıştıt, Anayasamızın 40'a yakın maddesinde, ik
tidarımızla, muhalefetimizle beraber; iktidarımızia ve muhalefetimiıle birlikte ... 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Hah, onu söyle; biz varmışız demek kil .. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ... iktidarımızla ve muhalefetimizle birlikte gerekli deAişiklikler 
yapılmıştır. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- O zaman, niye 10 kişiden bahsediyorsun; do~yu söyle ... 

İSMAİL KÖSE (Devamla)- Gerçekten, Türkiye'de, sivil iradenin, sivil iktidarların ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizin tümü katkılarını koymuş ve Anayasamızın çok önemli maddelerinde 
degişiklikler yapılmıştır. Bunlar, işte, demokrasinin gelişmesi, Avrupa Birligi stondartlan, Türk in
sanının ihtiyacı olan imkdolar diye ... Hepsini, muhakkak surette deıterlendinne imldlnımız olacak
tır. 

Şimdi, Avrupa Birliğine gelince degerli arkadaşlarım: Avrupa Birli~i bir süreçtir. Avrupa Bir
liği konusunda en açık, net konuşmayı yapan Milliyetçi Hareket Partisidir; tavnmız belli, konuş
mamız belli değerli milletvekilleri. 

Şimdi, bir taraftan, "en önemli tarihi ve milli meselem" diyeceksin, zirveye gitmeyeceksin, 
Cumhurbaşkanının davetine icabet etmeyeceksin ... (MHP sıralanndan alkışlar) Bir taraftan, normal 
zamanda, kışın gelmeyeceksin; şimdi, yaz tatilinde ... 

Bakın, iktidar partisi milletvekili arkadaşlarımızın da, di~er milletvekili arkadaşlarımızın da 
çok önemli iki üç tane görevi vardır: Bir, temsil görevi; yani, yasama görevi; burada bulunuyoruz, 
millelimizi temsil ediyoruz, yasaları çıkarıyoruz. İki, siyast görevimiz var. Üç, hizmet görevimiz 
var. 

Şimdi, biz, o sorumluluğu taşıyan iktidar partisi gruplarının milletvekilleri olarak, hizmet an
layışımız dolayısıyla, 1 Temmuzdan itibaren, işte, milletimizle yOz yüze gelmeye gidiyoruz; evet, 
birebir ... Bugüne kadar, belki, aralarda gelip gitmeler olmuştur; ama, üç ayımızı, vatandaşlarımızla, 
Türkiye'nin genelindeki insanlarımızla, bir taraftan, siyasi faaliyetlerimizi, bir taraftan da, dev
letimizin vermiş olduğu imkaniarta ilimize, bölgemize yada ülkemize ne gibi hizmetler yapılmış .. : 
Biz de hükümeti murakabe edeceğiz; yani, iktidar partisinin milletvekili... Ar~adaşımız Sayın Nev
zat Ercan'm söyledi~ine iştirak etmiyorum, ciddi ve deAe_rli bir arkadaşımız, bunlan söylemesine de 
ben üzülüyorum; yani, bu "kurşun asker" sözüne biz ... Böyle askere kurban olmuşum. Kurşun as
ker ... Tabii, askerin görevi ayrı; ama, milletvekilinin de görevi ayrı. Milletvekili burada oturur, ken
di sorumluluğu, kendi partisinin içerisinde bulundugu hükümetin başarıya ulaşması için, tabii, 
yasalara evet diyecek; muhalefetin dediğine mi evet diyecegiz?l 

Yani, bunun, ne siyasette yeri var ne de demokraside yeri var. Öyleyse, çok iyi deAerlendir
ınemiz lazım de~erli milletvekilleri. 
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TURHAN GÜVEN (İçel) - İşte, doğru söylemeyi bil; muhalefet doğruyu söylilyorsa, evet 
demeyi öğrenl.. 

İSMAİL KÖSE (Devaınla) -Avrupa Birliğiyle ilgili kısa vadeli meseleler halledilm iştir. Acele 
etmeyin, Alhıh nasip ederse, Milliyetçi Hareket Partisinin önerileri istikametinde, Avrupa Birliği, 
bizim dediğimiz noktaya gelecek, TOrkiye Cumhuriyeti Devletinin hassasiyetlerini kab~l ederek, 
evet, bizim hassasiyetlerimizi kabul. ederek bir milzakere zamanı ve günü verecektir. (MHP 
sıralarından alkışlar) Yoksa, öyle, baŞkatarının keyfi için ... Bu cumhuriyeti kuranlar, bize teslim 
edenler, öyle, bölük pörçOk teslim etmedi "tek millet, tek devlet" ilkesi Uzerine ve bu Anayasayı 
ı 92 ı 'de de yapanlar aynı iikeyi koydu, ı 924'te de yapanlar aynı ilkeyi koydu, ı 982 Anayasasında 
da aynı ilkeler mevcut: Dile dokundurtmayız, bu milleti. böldürtmeyiz; bu meseleyi böyle bilsin her
kes. (MHP smilartndan alkışlar) Onun için, efendim, yaz kurslan açarız ... Yaz kurslarında, biz, 
Kur'an ,kursları açıyonız; yaz kurslarında, dil kursu açılmaz, Kur'an kursu açılır yaz kurslarında. 
(MHP sıralarından alkışlar) Öyle, gidip, orada burada milletin diliyle, kafrunyla uğraşmayın. Onun 
için, gelin, meselenizi bilin, tarihinizi bilin, milli değerlerinizi bilin, milli hassasiyetierinizi bilin ve 
net tavrınızı koyun. Cu.mhurbaşkaninın nezdinde ne konuştun uz, gelin, sokakta, Mecliste, nerede ne 
söz verdiyseniz, onu yapın. Öyle, milletten fırça yiyip "U" dönüşü yapmayın. (MHP sıralarından al-· 
~~ . 

TURI-IAN GÜVEN (İçel) - Biz, Cumhurbaşkanının nezdinde konuşmadık. Konuşmadık ... 
Konuşmadık ... 

MEHMET BEKAROÖLU (Rize) - Sen niye imzaladın?! 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - İmzanızın arkasında durun ... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Evet, ne komiştuysanız, Anadolu'ya gidip, köylere gidip, cad
delerde, sokaklarda vatandaşın tepkisini aldıktan sonra "U" dönüşü yapmayın, sözünüzün arkasın
da olun. 

MEHMET BEKAROÖLU (Rize)- Milleti kandıramazsınız ... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi, size bir şey daha söylüyorum: 
Yarın, Allah nasip ederse, Brezilya'yı yeneceğiz ve 30 Haziranda yapılacak olan>maçta, rakibimiz, 
inşallah, Almanya takımı olmuştur. (MH~ sıral~rından alkışlar) Allah nasip ederse, 30 Haziranda, 
beraberce -iktidarı muhalefeti birlikte inşallah- Japonya'ya gideceğiz ve kupayı alıp, beraberce 
döneceğiz. inşallah ... Hep beraberce inşallah ... (MHP sıralarından alkışlar) 

VEYSEL CANDAN (Konya)- Sizi Mill~ Takım da kurtararnazi Milli Takım da kurtaramaz 
sizi! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - İşte, bunun heyecanını yaşayalım; ay yıldızlı, çiçeklerle donatıl-
mış bu Olkede ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Köse, 1 dakika içerisinde topartar mısınız. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bitiriyorum Değerli Başkanını. 

Ay yıldıztarla bezenmiş bu ülkemizde, lütfen, bu milletin bu mutluluğunu kursağında bırak
mayın; bırakın, Türk futbolunun, Milli Takımımızın, iftihar ettiğimiz bu kardeşlerimizin başarısını, 
Yilce Milletimiz, hiç olinazsa, doya doya yaşasın diyorum ve yarınki maçta -inşallah· fınale kal
rnamızı Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
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Teşekkür ederim. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan ... 

0:2 

BAŞKAN - Sayın Ercan, Sayın Aslan'ın konuşmasından sonra sataşma için söz versem olur. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Olur efendim. 

BAŞKAN - Aleyhte, Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisin, tatil edil
meyerek, 1 Temmuzdan sonra da çalışmasına ilişkin olarak verilen Doğru Yol Partisi Grubu 
önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamhyorum. 

Öncelikle "bu Meclis çalışmadı, bu Meclis bir şeyler üretmedi" demek, 21 inci Dönem Par
lamentosuna yapılmış en büyük haksızlıktır. Biz, 21 inci Dönemi diğer dönemlerle karşılaştırırsak, 
21 i11ci Dönem Parlamentosunun, yeniden yapılanma, değişim, dönüşüm konusunda fevkalade 
önemli, ciddi yasaları bu Meclisten geçirdiğinetanık oluruz; ama, burada, bu ciddi yasaların bir 
bölümünün altında, mutlaka ki·, muhalefetin imzası vardır. Biz, Ariayasayı muhalefetle değiştirdik. 
Yani, muhalefetin bu konudaki hakkını teslim etmek de gerekir ve bazı konularda muhalefetin des
teğine de, elbette ki, hep beraber teşekkür edeceğiz; çünkü, Türkiye Bilyük Millet Meclisi, iktidarıy
In muhalefetiyle bir bütündür ve hepini iz, bu milletin sorunları konusunda elimizi taşın altına koy
muşuzdur; hepimiz, aynı derecede sorumluyuz. Elbette iktidarın sorumluluğu vardır, muhalefetin de 
görevleri vardır, bu bilinç ve anlayış içerisinde konuya bakmak gerekir. 

Tabii, geçen sene de Meclis tatile girerken, yine bizim partimiz, Meclisin tatil olmaması 
konusunu, çalışması konusunu yine son hafta gündeme getirdi -her dönem, her yıl bunu yapıyoruz
ama, Meclis tatil oldu. Sonra ne oldu; Anayasa Uzlaşma Komisyonumuz Anayasa çalışmalarını 
bitirdi, Meclisi erken topladık. Yani, Meclis bir şey Uretecekse, Meclis çalışacaksa, Meclis yasalar 
konusunda boşa kürek çekmeyip, yasa ilretecekse, Meclisi her zaman toplamak mümkündür ve 
geçen yıl da öyle yaptık ve nitekim, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda 
Türkiye BUyük Millet Meclisini I ekimden önce topladık. 

Milletvekilinin tatili olmaz, milletvekilinin tatili yoktur; milletvekili, Mecliste de çalışma için
dedir ve halkın içine gittiği zaman da çalışma içerisindedir. Milletvekilinin tatili olmaz, yoktur; 
ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece, yasama faaliyetine ara verir; yoksa, milletvekillerinin 
tatili yoktur ve dolayısıyla, milletvekilleri, halkın içerisinde de milletvekilliği görevi yaparlar, Mec
lis çalışmalarında da milletvekilliği görevlerini yaparlar. Bu arada "Milletvekilleri tatile çıkıyor, · 
Meclis tatile giriyor" şeklindeki beyanlar, yanlış beyanlardır; çilnkü, milletvekilleri, daimi olarak 
görevde olan kişilerdir. 

Sayın Ercan'ın konuşmasını dinledim; ama, keşke, bu konuşmalar bir hafta öncesinden olsay
dı, on, onbeş, yirmi gün öncesinden olsaydı. Tabii, Sayın Çiller ve DYP Grubunun sözcUleri bir haf
ta kalıncaya kadar bu konuda ... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Değişen bir şey yok ... Ne yani?!. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Geçen hafta Sayın Yılmaz ile ne gün görüştllk?! 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Görüşmedik mi? 
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BEYHAN ASLAN (Devamla) - Anlıyorum, o noktaya gelecegim ... 

TURHAN GÜVEN (İçel) .. Sen de oradaydın. 

BEYHAN ASLAN (Deviımln) • Bir dakika efendim ... 

0:2 

Şimdi, orada, zirveye katılmayarak ve zirvenin aleabinde başlatılan diyaloglar, tabii ki, bir 
zaman telafisine sonuç oldu; ama, biz burada, Sayın Ercan'ın konuşmasını bir taahhüt olarak al
gılıyoruz. Önümüzde daha iki gün var: E~er, Meclis; Avrupa Birli~i konusunda çahşacaksa, bir ışık 
görUyorsak, bir iki konuyu halledebileceksek, biz Anavatan Partisi Grubu olarak Meclisin açık kal
masından. yanayız; ama, bu konuda iş sadece nazariyatta ve lafta kahyorsa ve bu konuda bir ışık 
yoksa ve e~er patinaj yapacaksak, eger Meclisi toplayıp da bir şeyler üretemeyeceksek, o zaman, 
biz uzlaştı~ımız zaman Meclisi toplantıya çagırmakdaha güzeldir; ama, ışık varsa, Meclisi tatil et
meyelim, devam edelim ve biz buriu bir taahhüt olarak kabul ediyoruz. 

Yarın. çarşamba, yarından sonra perşembedir. Bu iki günde yapılacak temaslar sonucunda bir 
karar vermek her zaman mümkündür; am~ diyelim ki, bir uzlaşma olmadı, ışık olmadı, Meclis 
tatile girdi; uzlaştıgımız anda Meclisi erken ç~ırmak da her zaman mümkündür; biz, Anavatan Par
tisi olarak buna her zaman hazırız. Avrupa Birligi kriterleri konusunda her zaman yapıcı gayretlere, 
yapıcı çalışmalara destek veriyoruz ve destek arıyoruz. Destek buldugumuz zaman da Yüce Mec
lisi toplantıya çagırmak konusunda elbirligiyle gayret içinde olacagız. Bu nedenle, biz, Sayın Er
can'ın konuşmasinı bir taahhüt kabul ediyoruz ve bu taahhüdün de yerine getirilmesi konusunda biz 
de gayret içinde olaeaAımızı belirtiyoruz. 

· Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkürler. 

V .-AÇIKLAMALAR VE SA TAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
].-Doğru Yol Partisi Grubu önerisiningörüşülmesi sırasında, Sakarya Milletvekili Nevzat Er

can'ın, Erzurum Milletvekili /smail Köse'nin Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN- Sayın Ercan, buyurun efendim. Yeni bir sataşmaya mahal vermeden ... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Hay hay... Yeni bir sataşmaya mahal verınemeye özen gös
terecegim. 

BAŞKAN- Hangi konuda efendim? 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)~ Efendim, Sayın Köse, DYP Grubuna yönelik çok haksız, çok 
agır itharnlarda bulundu. 

BAŞKAN- Efendim, 3 dakikayı geçmemek üzere size söz veriyorum. Lütfen, yeni bir sataş
maya sebebiyet vermeyin. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Sayın Başkan, yoklamaları getirtir misiniz lütfen?! 

BAŞKAN- Efendim, burası Genel Kurul; milletin derietimine tabi televizyon vasıtasıyla, mil
let, kimin ne yaptıgını görüyor Sayın Köse. 

Buyurun Sayın Ercan. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, demokrasilerde iktidar ve muhalefet var. Tabii, böyle bir ayırım, 
hem yetki hem görev hem sorumluluk temelinde yapılmalı ve sorgulanmalıdır. 
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Ülkeyi. beraber yönetmiyoruz, birlikte yönetmiyoruz. Siz, siyasal iktid~sınız; azınlık iktidarı 
da degilsiniz, çoğunluk iktidarınız var. Sayın Köse, Mecliste de sayısal çoğunlu~unuz var. İktidar 
olduğunuz ilk günlerde 350 bu sayı ve bugünlerde de, öyle zannediyorum -yanılmıyorsam- bu sayı 
329 ... 

Şimdi, muhalefet, görevini yerine getirip getinnediginden sorumludur; halkına karşı da bu nok
tada sorumludur. Eğer diyorsanız ki, muhalefet, TOrkiye BUyük Millet Meclisinde ve Meclis dışı 
zeminlerde muhalefet görevini yerine getirmedi... O noktada eger söyleyecekleriniz varsa, o, 
kamuoyunun zaten bilgisi dahilinde; olup bitenleri halkımız görüyor ve yaşıyor. 

Sayın Köse, siz hükUmet olarak bu Meclisten pek çok yasayı dayatarak geçirtmeye çahştınız. 

SEDAT ÇEVİK(Ankara)- Dayatma yok, çoğunluk var. Ne dayatması?! 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bakın, bir mUsaade edin ... Bir saniye ... MUsaade edin ... (MHP 
sıralarından gürUltUler) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri lütfen ... Lütf~n ... 

SEDAT ÇEViK (Ankara) - Hayır; ama "dayatma" diyor. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bir saniye müsaade et kardeşim. 

SED AT ÇEVİK (Ankara) - Dayatma yok ama ... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bakın, burada sayısal çoğunluğunuz var; tekrar ediyorum ... 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Sayısal çoğunluk, iktidar! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen ... 

Sayın Ercan, lütferi ... 

Arkadaşlar lütfen ... Zaten, 2 dakikalık süre var. 

Sayın Ercan, buyurun efendim. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bu Mecli~e getirdiğiniz Anayasa değişiklikleri dahil, Uyum 
Yasaları dahil, hükümet tasarı ve teklifleri dahil, Ulkenin yararına gördüğümüz, milletin. yararına 
gördüğümüz her türlü düzenlemelerde, biZ; size destek verdik, katkıda bulunduk. 

BEKiR ONGUN (Aydın)- Kaç kişi?! 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - DYP'nin desteği olmasa, böyle bir paket Anayasa değişikliği 
bu Meclisten geçer mi; geçmez! 

Sayın Başbakanın,. ilgili bakan arkadaŞlarımı zto, grup sözcülerimizin. DYP Grubuna teşekkür
lerini ifade eden beyanları Meclis zabıtlarında yer almaktadır. 

Doğru Yol Partisi pozitif bir siyaset izledi. Bakınız, hep uyardık; hükümeti uyardık, yaniışiara 
işaret ettik, bu yanlıştır dedik; ama, doğruları da söyledik. Bankalar Yasasında sizi,. müteaddit 
defalar uyardık bu Mecliste; şunlar şunlar yanlıştır, şunlar şunlar doğrudur dedik; ama, dikkate al
madınız. Bu Meclisi, hepimizi, çoğunluğu mahkOm etmek gibi bir yanlış tavrıo içerisinde oldunuz. 
Muhalefetin uyarılarını, ikazlarını dikkate almadınız. O zaman ne oldu biliyor musunuz: İçtüzUk 
değişikliği dahil.. Bir darbe girişimiydi o, Meclise bir baskın bir darbe girişimiydi; içtüzUk değişik
liğiyle muhalefeti ve demokrasiyi bütünüyle susturmak istediniz ve bir arkadaşımız yaşamını yitir
di bu Mecliste; ama, ne oldu: Bankalar Yasası gibi, af yasası gibi, RTÜK yasası gibi, içtüzük 
değişikliği gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Ercan, 1 dakika içinde topariayın efendim. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Teşekkür ediyoryım; henien tamamlıyorum . 

... bütün bu yasalar Cumhurbaşkanından döndü, Anayasa Mahkemesinden 2 defa döndü, 3 defa 
döndü. 

Mali sektörle ilgili bu Mecliste yakın tarihte yaptırdığınız düzenlemenin ilgili maddelerini de 
-ki, biz sizi devamlı ikaz ettik, uyardık- bugün, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Siz neyle övünüyor
sunuz Sayın Köse! Hangi yaptıklarınızla övünüyorsunuz, neyle övünüyorsunuz! (DYP sıralarından 
alkışlar; MHP sıralarından gürUltiller) 

KEMAL KÖSE (Kocaeli)- Doğrusun~ biliyordunuz da niye yapmadınız?! İktidar olmadınız 
mı! 

SEDAT ÇEViK (Ankara)- Niye yapmadınız daha önce o zaman?! 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bunların hiçbirini, cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde, 
bugün, Türkiye'nin yaşadığı sorunları, yoksulluğu, fukaralığı, 1soygunu, tat anı, hiçbir dönemde Türk 
insanı yaşamamıştır. Bu, sizin eserinizdiri Sizin hükümetiniiin eseridir! (MHP sıralarından gürUl
tiller) 

SEDAT ÇEViK (Ankara) - Millet biliyor! .. 

BEKİR ONGUN (Aydın)- O bankaları siz açmadınız mı?! 

SEDAT ÇEVİK (Ankara)- Sizin ne olduğunuzu mjllet biliyor sayın milletvekili! .. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Kardeşim, oradan sataşacağına gelburadan söyle!.. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara)- Sayın Köse doğruları söyledi, daha ne söyleyeyim!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - De ki, biz "ülkeyi iyi idare ettik, halk memnun, köylü mem-
nun, esnaf memnun, dargelirli memnun, çiftçi memnun, emekli memnun ... " 

SEDAT ÇEViK (Ankara) - Hepsi memnun! 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Memnun mu?! Öyle mi söylüyorsunuz?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) • Evet. 

Kimin soyduğunu biliyor millet! 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ben sizi millete bir kere daha şikayet ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar; MHP sıralarından gUrUltüler) 

TURHAN GÜVEN (Ankara) - Şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN- Ne oldu şahsınıza?! 

TURHAN GÜVEN (Ankara) - Sayın Köse, konuşmasında, Doğru Yol Partisi Grup Başkan
vekillerinin nöbetçi olanlarımız dışında hiçbirimizin bulunmadığını ifade etti. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Ercan, 5 dakikalık süre .. . 

TURHAN GÜVEN (Ankara)- Efendim, bir dakika ... Ben, şahsım adına söz istiyorum, bana 
sataştı. 

BAŞKAN - Hayır efendim; ben, arkadaşımza söz verdim. Sayın Güven, lUtfen ... Sataşma yok ... 
LUtfen ... 

TURHAN GÜVEN (Ankara)- Sataştı bana, ben söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Ercan'a verdim efendim. 

TURHAN GÜVEN (Ankara) - Sayın Başkan, bana diyor ki "sen bulunmuyorsun, nöbetçi al
madığın zamanlar dışında ... " 

BAŞKAN - Efendim, siz sürekli buradasınız. 

TURHAN GÜVEN (Ankara) - O, öyle demiyor ama ... Sataşıyor bana; söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, ben söyledim, siz sUrekli buradasınız, en devamlı Uyemizsiniz. 

TURHAN GÜVEN (Ankara) - Usul hakkında da söz istiyorum. 

BAŞKAN -Neyin usulü efendim! 

TURHAN GÜVEN (Ankara) - Sizin tutumunuz hakkında istiyorum; söz venniyorsunuz bana, 
vereceksiniz ... 

BAŞKAN- Yok efendim öyle bir şey ... Ben değerlendirdİm ve Sayın Ercan'a söz verdim. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Söz vereceksiniz bana ... Mecbursunuz bana söz venneye Sayın 
Başkan. Yapmayın! .. 

BAŞKAN - Sayın Güven, lütfen ... Allahaşkına yani! .. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, mUsaade edin, 1 dakikada konuşalım canım! 
Sataşıyor ... 

BAŞKAN - Efendim, sataşma gönnedim; yok. Zabıtları getirteceğim. 

TURI-IAN GÜVEN (İçel) - Hayır efendim. 

Bakın, ayn~n şunu dedi: "DYP nöbetçi olan Grup Başkanvekilinın dışındaki diğer Grup Baş
kanvekili Genel Kurulda olmuyor."(MHP sıralarından gilrültüler) 

Siz eğlencelere giderken, ben hep buradayım, yedi yıldan beri ben buradayım. 

IV.- ÖNERiLER (Devam) 

A) SİYASi PARTİ GRUBU ONERİLERİ (Devam) 

3.- Avrupa Birliğine ve Anayasaya uyum yasal~rznın görüşü/ebilmesi için, İçtüzük gereği 
1 Temmuzda tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yeni bir karar alınıncaya 
kadar çalışmalarına devanı etmesine ilişkin Doğru Yol Partisi Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN- Öneriyi tekrar okutuyorum: 

"Öneri: 

Avrupa Birliğine ve Anayasaya uyum yasalarının görüşillebilmesi için, İçtilzük gereği 1 Tem
muzda tatile ginnesi gereken Türkiye BUyük Millet Meclisinin, yeni bir karar alıncaya kadar, çalış
malarına devam etmesi önerilmiştir." 

BAŞKAN - Öneriyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... 

BEKiR ONGUN (Aydın)- Başkan, Doğru Yol Partisi sıralarında kaç kişi var, sayın! 

BAŞKAN - Efendim, ben sayıyorum; tabii ki, sayıp karar vereceğiz. 

BEKiR ONGUN (Aydın)- Başkan, Doğru Yol kaç kişi, sayalım! 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler ... 

Öneri kabul edilmemiştir. 
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BEKiR ONGUN (Aydın) - Doğru Yol 17 kişi. 

BAŞKAN - Efendim, isterse ı 07 kişi olsun. 

Öneri kabul edilmemiştir. 

25.6. 2002 0:2 

Şimdi, alınan karar gereğince, gündemin "Özel Gündemde Yer. Alacak İş ler" kısmına 
geçiyoruz. 

Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilieri Konya 
Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ülke yönetimin
de aciz kaldığı, ekonomide aldığı yanlış kararlarda ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yok .. 
sullaşmasına neden oldugu id~ialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkın· 
da Anayasanın 99 uncu, İçtüzogtın 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner-

. gesinin gündeme alım~ ahnmayacagı konusu~daki öngörüşmelerine başlıyqruz. 

VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLiS SORUŞTURMASI VE 

MECLiS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1.- Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilieri Konya Milletvekili Veysel Candan ve 
Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ülke yönetiminde aciz kaldığı, ekonomide aldığı 
yanlış kararlarda ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden olduğu id
dialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (1 1129) 

BAŞKAN- Hükümet? .. Hazır. 

Önerge az önce okunduğu için tekrar okutmuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 99 uncu maddesine göre bu görüşmelerde önerge sahiplerin
den bir üyeye, siyasi parti griıpları adına birer milletvekiline ve Bakanlar Kurulu adına Başbilkan 
veya bir bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için ı O dakika, gruplar ve hükümet için 20'şer dakikadır. 

Önerge sahibi adına ve yine, Grubu adına Sayın Recai Kutan. 

Süreleri birleştirerek ... 

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Evet, lütfen ... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kutan. 

Süreniz 30 dakika. (SP sıralarından ayakta alkışlar) 

YASİN HATİBOOLU (Çorum)- Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu sıralarını bir uyarır mısınız 
efendim! 

SP GRUBU ADlNA MEHMET RECAi KUTAN (Malatya) - Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; Saadet Partisi Grubu olarak, ekonomi yönetiminde yetersiz kaldığı için 
hükümet hakkında verdiğimiz gensor\lnun gerekçelerini açıklamak üzere söz aldım, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamliyorum. 

Konuşmamın başında şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Evet, Saadet Partisi Genel Başkanı 
olarak karşınızdayım, hükümet hakkında verdiğimiz gensorunun gerekçelerini açıklayacağım; ama, 
asıl amacım, bu vesileyle, ülkemiz için, yaklaşmakta olan çok bUyük bir tehlike konusunda muh
terem heyetinizi bilgilendirmektir. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit'in Başbakanlığında kurulan 57 nci hükümet üç yılını 

tamamladı; ancak, bu hUkümet, aktörleri ve uyguladığı politikalar bakımından 55 ve 56 ncı 

hUkümetlerin devamı dır. ı 997 yılında başlayan ve olağanüstülUklerle dolu olan bu dönem, ülkemize 
ve milletimize çok pahalıya mal olmuştur. ÖzgUrlükler adına ödenen bedeller bir yana, bu dönemin 
ağır bir ekonomik faturası vardır. 1997 yılı sonunda, 55 inci Sayın Yılmaz Hükümetinin yanhşJık .. 
larına rağmen, gayri safi milli hasılası 200 milyar dolara yaklaşan, fert başına milli geliri 3 200 dolar 
olan ve yüzde 9, ı oranmda büyüyen bir Türkiye vardı. Şimdi, beş yıl sonra, 2001 yılı sonu itibariy-
1~, gayri safi milli has ıl ası 148 milyar dolar, fert başına milli geliri 2 ı 00 dolar, büyüme hızı eksi 
yüzde 9 olan, yani, küçülen bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. 

1997 yılı sonunda 29 milyar doları iç borç, 84 milyar doları dışborç olmak üzere, toplam borç 
stoku ın milyar dolar olan bir Türkiye vardı. Bu hükümet kurulurken, içborç 40 milyar dolara, dış
borç I 00 milyar dolara yükselmişti. Bugün, Türkiye'nin içborcu I 00 milyar dolara, dışborcu mil
yara yaklaşmış durumdadır; yani, bugünün 225 milyar dolarlık borç stoku, I 997 yılı borcunun 2 
katıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu hükümetlerin görev aldığı beş yıllık olağanüstü dönem
de, I 00 milyarın üzerinde borç alınmış olmasına rağmen, gayri safi milli hasıla 50 milyar dolardan 
fazla azalmıştır; yani, Türkiye, hem borçlanmış hem fakirleşmiştir. 

Peki, bunca para nereye gitti? Size söyleyeyim: Türkiye, bu beş yıllık dönemde 100 milyar 
dolardan fazla borç faizi ödemiştir. BugUn, sayıları 20'yi aşan batan bankalar aracılığıyla da, mil
letin, en aşağı 40 milyar doları uçup gitti. Bugün, TUrkiye, bütün gelirleriyle borç faizlerini kar
şılayamayan, borç ve faizlerini ödemek için, stratejik çıkarlar ve milletin geleceği karşılığında yeni 
borçlar almak zorunda olan, iflas etmiş bir ülke durumundadır. , 

Değerli milletvekilleri, istikrar denilerek, yapısal reformlar denilerek, gUçlü ekonomiye geçiş 
deniterek gelinen yer burasıdır. Ben, buradan, demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği dendiğinde 
"aman, güvenliğimiz tehlikeye düşer, bağımsızlığımız elden gider" diyenleri millete · havale 
ediyorum; onlara, hangi gUvenlik, hangi bağımsızlık diye soruyorum. Avrupa Birliği standartlarına 
göre, borçları, gayri safi milli hasılasının yüzde 60'ını aşan ülkelerde çok ciddi bir sorun var demek
tir. Türkiye'nin borçları, gayri safi milli hasılasının yüzde ı40'ına ulaşmıştır. Bu, vahim bir durum
dur, asıl tehlike bu durumdur, güvenliğimiz ve bağımsızlığımız için asıl tehlike bu tablodur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye borçlarını çevirmede sıkıntılar çektiği için IMF programlarını 
kabul etti. ı 999 yılı sonunda imzalanıp 2000 yılında yürUrlUğe giren ı 7 nci stand-by anlaşmasının 
tehlikeli sonuçlar doğuracağını o zaman söyledik; ama, dinleyen olmadı. IMF, bu programla, Tür
kiye'de bir deneme yapmış, sabit kur ve sıcak para girişiyle faiz ve enflasyonu kontrol etmeye çalış
mıştır. Sonuçta, sanayi ve tarım üretimi düşmüş, ithalat patlamış, 27 milyar dolarlık dışticaret açığı 
ve bir rekor olan ı O milyar dolarlık cari açıkla, kasım ve şubat krizleri gelmiştir. Kasım 2000 ve 
Şubat 200 ı krizleri, bu ülkeye I 00 milyar dolara mal olmuştur; ama, hiç kimse, uçup giden 100. mil• 
yar doların hesabını bugüne kadar vermedi. Sayın Başbakan, şubat krizi ve sonrasında olanlar için 
"hükümet, ekonomik programı yenileyerek kararlılığını sprdUrdü" diyor. 

Değerli milletvekilleri, bize göre hükümetin bir programı yok; ama, kararlılığını sürdUrdüğü de 
doğrudur. Hükümet, IMF ve Dünya Bankasının Türkiye'yi yıkım programını kararlılıkla sürdür
mektedir. (SP sıralarından alkışlar) Üstelik, hükümet etme sorumluluğunu da bütünüyle IMF ve 
Dünya Bankasına devretmiştir. Bugün, maalesef, ülke ekonomisi, Sayın Kemal Derviş'in başkan
lığında, Merkez Bankası Başkanı, Hazine Müsteşarı ve diğer üst ve düzenleme kurullarının başkan-
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lığının bakan gibi çalıştığı paralel bir teknokrat hUkümet tarafından yönetilmektedir. Sayın Kemal 
Derviş'in ilan ettiği Güçlü Ekonomiye Geçiş Programına göre, gliya, mali piyasalardaki belirsizlik 
giderilerek kriz ortamından çıkılacaktı, faiz ve döviz kurunda istikrar sağlanacaktı, enflasyon 
düşecekti, yapısal reformlar yapılacaktı ve 2001'in ikinci yarısından itibaren istikrarlı bUyüme tek
rar başlayacaktı. 

Bütün bunların yapılabilmesi için öncelikle acil paraya ihtiyaç vardı. Bu para, yapısal refoım
Jar denilen, aslında Türkiye'de tarım ve sanayi üretimini bitiıme anlamına gelen yasalar karşılığın
da geldi; ama, hedeflerin hiçbiri de gerçekleşmedi. Piyasaların durmasına ve dövizin baskılan
masına bağlı olarak enflasyon bir miktar düştü; ama, 2001 'in ikinci yarısı için öngörülen bUyüme, 
gerçekleşemedi. Sayın Derviş, klasik' babaneyi ileri sürdü; tablonun vahametini kavrayamamış 
imiş! Tablo, tahmin ettiğinden kötUymUş! Yani, sorumluluğu kendisinden öncekilere attı; "200 1 'de 
olmadı; ama, 2002'de beklenen olacak, büyüme gerçekleşecek" dedi. 

Değerli milletvekilleri, 2002 yılının ilk rakamları, bunun böyle olmadığını gösteriyor. Krizin 
en yoğun olduğu 200l'in ilk Uç ayıyla, SayınKemal Derviş'in "krizden çıktık" dediği 2002'in ilk Uç 
ayındaki rakamları karşılaştırdığımızda, çok daha kötü bir tabioyla karşı karşıya kalıyoruz. Enflas
yon oranlarının dışında işlerin İyiye gittiğini gösteren tek bir işaret bile yoktur. Artan kurlar 
dolayısıyla, haziran ayı enflasyon rakamlarının yükseleceği de açıktır. 

Devlet gelirlerinin artırılacağı ifade ediliyordu. Devlet gelirlerinin ilk Uç ayda artışı, yüzde 
47'yle enflasyonun altında kalmıştır. Program, faiz dışı fazla ve kamu harcamalarının azaltılması 
Uzerine kurulmuştu; ama, kamu harcamaları, 2002 yılı ilk Uç ayında, 2001 'in aynı dönemine göre 
yüzde 90 oranında artmıştır. Yani, enflasyonun çok üzerinde bir kamu harcaması gerçekleşmiştir . 

. İlk beş ayda toplanan vergi 21 katrilyon lira olmuştur. Buna karşılık, ilk beş ayda ödenen borç 
faizi 25 katrilyon liradır. Görülüyor ki, 70 milyon insanımızdan toplanan 21 katrilyon vergi, bir · 
avuç rantiyeciye ödenen 25 katrilyonluk faizleri bile karşılamamaktadır. 

2002 yılı ilk beş ayının bütçe açığı 15,7 katrilyon lira olmuştur. Bu durumda, 2002 için ön
görülen bütçe açığının yUzde 58'ine ilk beş ayda ulaşılmıştır. Bunun anlamı, 2002 yılında bütçe 
açığının, öngörülenin iki katı olacağı açıkça ortadadır. 

Sayın Derviş programının en önemli. iddiası şeffaflıktı. Devletin gelirleri arasında, enflasyonun 
üzerinde tek artan kaynak fon gelirleridir. Bu fonların ne olduğu, nasıl kullanıldığı da belli değildir; 
yani, şeffaftaşma iddiası da sözde kalmıştır. Görüldüğü gibi, Türkiye, daralan ve küçülen bir 
ekonomi olmaya devam ediyor. Mayıs ve haziran aylarında, tablo daha da kötüleşmiştir. Şimdiki 
bahane, Sayın Başbakanın nıhatsızlığıdır. Şimdi soruyorum; ne oldu, hani siyaset bundan böyle 
ekonomiyi etkilemeyecekti?! Son birbuçuk ayda artan faiz ve döviz kurunun sadece devlete 
maliyeti 1 O katrilyon lirayı çoktan aşmıştır. Ayrıca, reel kesim ve bireysel yatırımcıya çıkan fatura 
var; ama, bu, henüz hesaplanmamıştır. 

Buradan açıkça ifade ediyor ve herkesi uyarıyorum; son darbeyi vuracak olan yeni bir 
ekonomik kriz gelmektedir. Sadece son iki aydır artan faiz oranları ve döviz fiyatları değil, 2002 
yılının ilk beş ayındaki bütün göstergeler yeni bir ekonomik krizi işaret etmektedir. Sayın Baş
bakanın hastalığı, sadece bahanedir; aynen, Şubat 2001'deki Anayasa kitapçığı gibi. 

Değerli milletvekilleri, söylenenler doğru değildi; uygulanan, TUrkiye'yi, Türkiye ekonomisini 
kurtarina programı değildi. Bunu, gelişmeler ve rakamlar açıkça ortaya koymaktadır. Yapılan, tam 
bir yıkımdır. Yapısal reformlar ve güçlü ekonomiye geçiş gibi yaldızlı laflarla, Türkiye, bütünüyle 
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kuşatılmıştır. Beş yıl önce siyasi krizle başlayan süreç, ekonomik krizle tam bir kuşatmaya dönüş
müştür. IMF ve Dünya Bankası, Türkiye ekonomisini dünya sistemine entegre ediyor ... Bunun an
lamı, bazılarının söylediği gibi, ekonomide işlerin yoluna girmesi değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ı 997 yılından bu yana, 20 bankaya el konulmuştur. Evet, 
bu bankaların bir kısmı ciddi bir şekilde istismar edilmişti; ama, çoğu düzeltilebilirdi. En son, 
Pamukbank ve Yapı Kredi Bankası örneğinde olduğu gibi, bu bankaların batması beklendi. Milletin 
milyarlarca dolar parası uçtu gitti. Şimdi, bu bankalar birleştirilecek ve yabancılara kelepir bir şekil
de satılacaktır. Sadece Türk Telekom ve enerji ihalelerinde yabancılar lehine oluşturulan şartlar bile 
iddialarımızı doğrulamaya yeterlidir. Krizden sonra, Telekomun fiyatı, değerinin çok altına düşmüş
tür. Ayrıca, kriz öncesi yüzde 29 olarak düşünülen yabancı ortaklık payı, kriz sonrası yüzde 35'e 
çıkarılmış, kamunun stratejik ortaklık statüsünden vazgeçilmiştir. Telekom, sadece bir örnektir. 
Şimdi, başta Telekom olmak üzere, Türk Hava Yollarından kamu bankalarına kadar bütün zengin
liklerimizi kelepir olarak elden çıkarmaya hazırlanıyoruz. Sadece kamu zenginlikleri mi; hayır, özel 
şirketler de, kriz öncesi değerlerinin çok altında satılmak zorunda kalmıyor. 

Sayın Kemal Derviş tarafından "güçlü ekonomiye geçiş" diye isimlendirilen bu kuşatmanın, 
bize göre, 5 amacı vardı: 

ı- Türkiye finans sisteminin, çokuluslu sermayenin istediği gibi, borç para verilecek ve yüksek 
faizlerle geri alınabilecek şekilde düzenlenmesi. 

2- Türkiye'de devlete ait olan kuruluşların ve özel fırmaların değerini düşürüp, ulusötesi şirket
ler tarafından ucuza kapatılması. 

3- Türkiye'deki sanayi ve tarımsal üretimi durdurup, piyasaların ulusötesi şirketlerin kon
trolüne verilmesi. 

4- Bütün bunların sürekli olabilmesi için "siyaseti ekonomiden ayırıyoruz" adı altında, merkezi 
yönetimin çökertilerek, ekonomi yönetiminin kendinden menkul üst kurullara devredilmesi. 

5- Ülkenin, borç-faiz-borç sarmalıyla rehin alınarak, Türkiye'nin, siyasi, stratejik amaçlı olarak 
kullanılması. 

Daha şimdiden, özel sektörde, Piyale, Kent Gıda, Penguen Gıda, Türk Tuborg, Kipa, Dardanel 
gibi onlarca firma yabancılar tarafından ucuza kapatılmış, daha onlarcası da sırada beklemektedir. 

Bu çerçeveden, Toprak Grubundan sonra, Pamukbank ve Yapı ve Kredi Bankasının sahibi olan, 
30 OOO'in üzerinde insana iş veren Çukurova Grubunun başına gelenler, elbette, ibret vericidir. On
beş ayda ı 5 000 fabrika ve işyeri kapanmış, 400 000 esnaf işini bırakmak zorunda kalmıştır. Yine, 
onbeş ayda ı 500 000 kişi işsiz kalmıştır. Geçen hafta iştirak ettiğim bir toplantıda, ceplerim, işsiz 
vatandaşların iş talepleriyle doldu taştı. Hal böyle iken, hala, IMF'nin talepleri doğrultusunda 60 
000 kişinin emekli edilmesi düşünülüyor. Doğrusu, bu uygulamaya akıl erdirmek mümkün\değil. 60 
000 kişi için emekli ikramiyesi ve kı dem tazminatı en az ı katrilyon liradır değerli arkadaşlarım. 60 
000 kişiyi emekli edeceksiniz, onlara kı dem tazminatı veya emekli ikramiyesi olarak ı katrilyon lira 
ödeyeceksiniz. Nereden bulacaksınız bu parayı; yüzde 75 faizle. Yani, dolayısıyla, birinci yılın 
sonunda 750 trilyon faiz ödeyeceksiniz. Peki, siz bu 60 000 insanı emekli etmezseniz Hazineye 
yükü ne kadar; sadece 250 trilyon. Doğrusu, nasıl bir hesap yapılıyor, bu hükümet hakikaten hesap 
biliyor mu bunu anlamak mümkün değil. 

İş bulabiten vatandaşlarım ız da çok düşük ücretle çalışmak zorunda kalmıştır. Çalışanların reel 
gelirleri giderek düşüyor. 
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Yapısal reformlar adı altında çıkarılan yasalar ve yanlış uygulamalar sonucunda tarımsal üretim 
durma noktasına gelmiştir. 

Geçen ~afta Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ilan edilen 230 000 liralık bugday alım fiyatıy
In bu~daycılık öldürülmüştür. Bildiğiniz gibi, 20 milyon insanımız geçimini bu~daydan temin 
ediyor. 

Çıkarılan yasalarla, zaten, pancar ve tütün ekicileri açlıga mahkilm edilmişti; aynı sıkıntıları, 
şu anda, çay üreticileri, fındık üreticileri, pamuk üreticileri, sebze üreticileri, velhasıl her türlü tarım 
üreticileri yaşamaktadır. 

Size üzücü bir örnek vermek istiyorum. Hafta sonunda arkadaşlarım ız Ödemiş'te idi. Patatesin 
kilosu tarlada 30 000 ila 35 000 liraya, karpuz ise 70 000 ila 80 000 liraya alıcı bularnıyar idi. Onun 
için, bUtOn bu OrUnler tarlada kalıyordu. Şöyle insafla bir düşUnelim; patates üreticisi, 1 litre 
mazotu, ancak 35 kilo patates satarak satın alabiliyor. Soruyorum, bu üretici ne yapacak, gelecek 
sene ekimini nasıl yapacak?! Tabii, bunu dUşünen yok. Bu yUzden, Türkiye, tarım ürünlerinde dış
ticaret açığı veren ülke haline getirilmiştir, bu hükümet tarafından. 

Ülkenin içine dUştüğü borç-faiz-borçsarmalı giderckkangrenleşiyor. 42 milyar dolar oldugtın
da., çcvrilemiyor den iterek, IMF programı uygulanmaya başlandı; ama, Sayın Derviş geldi~inde 55 
milyar dolar olan içborç, şimdi, tam 100 milyar dolara dayandı. Enflasyon hedefi yüzde·3S; öyle 

·diyorlar; ama, devlet, yUzde 74 faizle borçlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunları, kafadan söylemiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - ~ayın Kutan, 2 dakika içinde toparlayabilir misiniz efendim. (SP sıralarından "1 O 
dakika var" sesleri) 

MEHMET BEKAROGLU (Rize)- 10 dakika daha var ... 

BAŞKAN - Hayır efe~dim, 30 dakikayla başlattım; lütfen!.. 

MEHMET BEKAROGLU (Rize)- Şaşırdın, şaşırdınl .. 10 dakika daha var ... 

MEHMET RECAi KUTAN (Devamla) - Sayın Başkan, burada da 10 dakika görünüyor ... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanını, 20 dakika konuştu ... 

YASİN HATİBOOLU (Çorum)- Sayın Başkan, bir yanlışlık oldu; düzeltelim ... 

BAŞKAN - Sayın Kutan, buyurun efendim, 1 O dakikalık süreniz devam ediyor. 

NEZİR AYDIN (Sakarya)- Bu kadar dikkatsizlik olmaz! .. 

MEHMET RECAi KUTAN (Devamla) - Evet, bunları kafadan söylemiyorum. Bu bilgilerin 
tamamı, devletin bilgileridir. isteyen herkes, Maliyenin, Hazinenin sitelerine girip, bu bilgilere 
ulaşabilir. Bu bilgilerin yorumlanması zor de~ildir; yüzde 32 reel faizi hiçbir devletin 
ödeyemeyecc~ini, böyle bir ekonominin batacagını, iktisat fakültelerinin 2 nci sınıf talebeleri bile 
bilirler! (SP sıralarından alkışlai) O halde, Sayın Derviş, nasıl oluyor da "gelişmelerden mutluyum, 
daha güçlüyüz" diyebiliyor?! Nasıl oluyor da, Türkiye'yi kurtarmaya soyunan IMF yetkilileri, prog
ramın iyi gittigini söyleyebiliyorlar?! 

Pamukbank olayı ibrct vericidir demiştim; gerçekten öyle. IMF yetkilileri, olayı memnuniyet
le karşıladıklarını bildinnişlcrdir. Bu ne demek de~erli milletvekili arkadaşlarım; IMF niçin mem
nun oluyor? .. Nasıl oluyor ki, Türk ekonomisini kurtarmaya soyunan IMF, Türkiye ekonomisinin 
önemli bir kuruluşu, 35 000 insan çalıştıran, istihdam, üretim ve ihracat bakımmdan büyük agırlıgı 
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olan, . banka kredilerinin yüzde 22'sini veren Çukurova Grubunun batmasını memnuniyetle kar
şılayabiliyor?l Nasıl oluyor da, ülkenin ekonomisinden sorumlu olan bir bakan, ülkenin zenginlik
lerinin yok olmasını sevinçle karşılayabiliyor?l Hayır deAerli arkadaşlarım, bu bir kuşatmadır; bu, 
Türkiye'yi teslim alma projesidir. (SP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa)· Kangren, kangren! 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla)- Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, arkasından siyasi, 
stratejik istekler gelecektir, gelmiştir de. Amerikalı televizyon yonımcus4nun söyledi~i "IMF Tür
kiye'yi bizim için satın aldı" sözünü, meşhur Amerikalı borsacının "TUrkiye'nin en iyi ihraç OrUnU 
ordusudur" sözünü, kimse, yetkisiz bazı kimselerin gevezelilU olarak görmesin. 

Bugün Afganistan'da, yarın Irak'ta Türkiye'den önemli fedakdrlıklar istenecektir. Kıbrıs'ı, 

Ege'yi dayatmayacaklarını, daha başka şeyleri istemeyeceklerini kim söyleyebilir?! (SP sımlarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar, AK Parti sıralarından alkışlar) 

De~erli milletvekilleri, bu müzakereler sonucunda nasıl oy kullanacagınızı bilmiyorum. Siz
den, bu konuda bir talebim de olmayacak. Bu ülkeyi çok iyi tanıyan bir insan olarak konuşuyorum, 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, tarımını, enerji potansiyelini, tarihini ve coArafi yapısını, en 
önemlisi de insanını ve o insanlarının azmini, inancını, kararlılıgını iyi bilen bir insan olarak 
konuşuyorum. İnsanımızın önü açıldı~ı zaman, elbirli~iyle, gönUlbirligiyle, en büyük başarıların 
nasıl kazanılabilece~ini, Milli Takımımızın Kore ve Japonya'daki zaferleriyle hep beraber gördük. 
Bu Anadolu çocukları, ne dışarıdan teknik adam ne dışarıdan futbolcu almadan, spor tarihimizin en 
bUyük zaferine imza attılar. (SP sıralarından alkışlar) Elbette, bundan almamız aerekcn önemli ders
ler var. GörUlUyor ki, şu anda, Ulke olarak en başta gelen sorunumuz, kendimize olan güvensizlik
tir, azınimizin olmadığı hususunda tereddütlerdir ve maalesef, iyi bir yönetiinin olmayışıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, benim amacım uyarmaktır. Buradan, bu Yüce Parlamen
tonun şahsında, herkesi, bUtun siyasi partileri, milletvekillerini, kanaat önderlerini, sivil toplum ör
gUtlerini ve milletimizi uyarıyorum. Bu gidiş, iyi bir gidiş değildir. Tahrip olan sadece ekonomi 
değildir. Ekonomisi, siyaseti, toplumsal yapısı ve uluslararası ilişkileriyle Türkiye, tam bir belirsiz
liğe, kaosa doğru gitmektedir. Göstergeler, ekonomisinin daha da kötü olacağını işaret ediyor. Top
lum kesimleri çok zor durumda. Fabrikalar, işyerleri kapanıyor. Bankalar batıyor. Milyonlarca in
san işsiz. Dayatılan tarım politikaları, çiftçiyi, köylüyü, işinden, aşından, evinden barkından etti. 
Yeni milyonlar büyük şehirlere akın edip, varoşlarda toplanıyor. Toplum, içten içe kaynıyor. Kim· 
se "değerlerimiz var, bizde sosyal patlama olmaz" dememelidir. Değerler tahrip oluyor, sosyal pat· 
lama da korkarım ki, kapıda. 

Askerlerimizin Afganistan'a niçin gönderildiği kimseye anlatılmadı. Amerika, Ortado~u'ya 
mUdahale etmek, Irak'ı vurmak için hazırlıklarını tamamladı. Bu müdahalede Türkiye'nin nasıl bir 
rol Ustleneceğini ve sonuçların Türkiye'yi nasıl etkitcyeceğini kimse bilmiyor. 

"Yapısal reformlar" adı altında, seçilmiş siyasi irade, kendi oylarıyla, ekonomi yönetimini Ust 
kurullara devrediyor. Bunun anlamı, demokrasinin tahrip edilmesidir. (SP sıralarından alkışlar) 

IMF ve Dünya Bankasının ekonomik dayatmalarma boyun e~lliyor; ama, demokratikleşme ve 
insan hakları konusunda ayak sürümeye devam ediliyor. Ola~anUstU durum uygulamaları ve dayat
malar, sivil toplumu yok etti. Avrupa Birliği süreci gereği yapıhicak iyileştirmeler sulandırıldı. Türk 
Ceza Kanununun 159 ve 312 nci maddeleri aynen yerinde duruyor. Ifadenin önündeki engeller yer
li yerinde. 
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İşin en vahimi, siyasi partiler olarak, işin ciddiyetini kavramış değiliz. Hdla kilçUk partisel 
hesaplar yapılıyor. Cumhurbaşkanının topladığı zirve bir fırsattı; ama, değerlendirilemedi. 

Evet, .uyarıyorum değerli arkadaşlarım; bindiğimiz dalı kesiyoruz. Böyle yaparak kendi 
alanımızı daraltıyoruz, siyasetin sorun çözemeyeceğini iddia edenleri haklı çıkarıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, birkaç ci\mleyle yapmamız gerekenleri ifade etmek istiyorum. 

Bu hUkümet, ipin ucunu kaçınnıştır. Artık yapabileceği bir iş kalmamıştır. Bu haliyle, alternatif 
programlar uygulayacak bir icraat hUkümetinin kurulması da mümkün değildir. Mutlaka milletin 
hakemliğine başvurmak gerekiyor. 

Eğer bindiğimiz dalı kesrnek istemiyorsak, eğer siyaseti tekrar sorun çözer hale getirmek is
tiyorsak, eğer "evet, demokrasi" diyorsak, geliniz, şu Avrupa Birliği kiJidini çözelim, hem de hep 
birlikte. Birkaç haftalık çalışmayla, sürecin işlemesini sağlayacak yasaları çıkaralım. Sonra, seçim 
kararı alalım. Seçim ve Siyasi Partiler Yasalarını değiştirerek, asgari ölçüde olsa bile, temsilde 
adaleti ve yönetirnde istikrarı sağlayacak bir dUzenleme yapalım, sonra da seçime gidelim. 

21 inci Dönem Parlamento, hatasıyla, sevabıyla, elbette birçok şey yaptı. Bırakalim küçük 
seçim hesaplarını, millete gidelim; millet hakemlik yapsın. Hiç endişeniz olmasın, millet, en adil 
hakemdir; düğümü de çözer, kilitlenmeyi de. 

Bakınız, geçmişte çok örnekleri var; siyasetçiler, kör inat ve küçük partisel hesapların bedelini 
ağır bir şekilde ödemişlerdir. Gcliniz, tarihin tekerrür etmesini önleyelim; geliniz, milletin önünü, 
demokrasinin önünü açalım .. 

Ben, bunları söyleyerek görevimi yaptığıma inanıyorum. Açıkça ifade ediyorum; Partim de, bu 
konuda yapılması gerekenierin hepsini eksiksiz yerine getirecektir. 

Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum; (SP sıralarından ayakta alkışlar, AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kutan. 

Sayın Kutan, konuşmanız sırasında cihazın kapanması, teknik bir sebepledir; bizim bir kas
tımızın olmadığını bilmenizi isteriz. Onun için, özür dileriz efendim. (SP sıralarından alkışlar) 

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç; 
buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkılar) ' 

Süreniz 20 dakika Sayın Arınç. 

AK PARTi GRUBU ADlNA BÜLE~T ARJNÇ (Manisa)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saadet Partisi Grubu adına verilmiş olan gensorunun görüşmelerin
deyiz; Grubumuz adına konuşma yapacağım; tekrar, çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. 

Gensorunun konusu, ülke yönetiminde hükümetin aciz kaldığı, ekonomide aldığı yanlış karar
larda ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden olduğu iddiasıdır. 

Yasama döneminin sonunday ız. Bugün de anlaşıldı. ki, Parlamento, çalışmalarına ara verecek 
ve 1 Ekimde tekrar çalışmalarına başlayacaktır. Dönemin sonurida olduğumuz için, bu gensorular 
konusunda ve hükümetin tutumu konusunda, birkaç cümleyi dikkatierinize arz etmek istiyorum. 

Bu dönemde, 21 inci Dönemde ve 57 nci hükUmet döneminde 29 gensoru önergesi verilmiştir, 
muhalefet tarafından. Geçmiş hükümetler dönemine de baktığımızda, hakkında en çok gensoru 
verilen hükümet, bu hükümettir; neredeyse, ayda bir, kendisine gensoru isabet etmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu gensoruların konularına baktığımızda, ı 7 adedi ekonomiyle ilgilidir, 
3 adedi yolsuzlukla ilgilidir, 3 tanesi tarımla ilgilidir~ birisi deprem konutlarıyla, birisi yargıya 
müdahatey le, biri tabii afetlerle, biri eğitim politikalarıyla, biri de özelleştirme ve devleti zarara uğ
ratmakla, bir tanesi de esnaf ve sanatkarların ·sorunlarıyla ilgilidir. Dolayısıyla, 29 gensoruyla, hak
kında en çok denetim mekanizması çalıştırılan hükümet, Sayın Başbakan Ecevit'in başında bulun
duğu bu koalisyon hükümetidir. Bundan iftihar etmek mi gerekir, yoksa düşünmek mi gerekir, tak
dirlerinize arz ediyorum. 

Ancak, dikkatimi. çeken bir başka. husus da şudur: Parlamenter demokrasi içerisinde önemli 
denetim yollarından birisi de gensorudur. Hükümet veya bakanlar hakkında, başarısız oldukları ve 
yanlış yaptıkları gerekçesiyle verilen gensoruların sonunda, hükümetlerin düşmesi, bakanların ay
rılması mümkündür. Bu dönemde verilen gensoruların çok büyük bir kısmında, hükümet, kendisini 
savunma ihtiyacını duymamıştır. Bu, Parlamento tarihinde bir ilktir. Muhalefet, "sen başarısızsın" 
diyerek gensoru veriyor; ama,_hükümet ortaklarından hiçbiri, "hayır, sen yanlışsın, ben başarılıyım" 
diyerek kendisini savunma ihtiyacı duymuyor. Bu, siyasi etik açısından, hükümetin kendi İcraat
larını ortaya koymasını kamuoyuna takdim etmesi. açısından da revkalade önemlidir; ama, bu 
hükümet iki şey düşünüyor. Birincisi, benim sayısal çoğunluğum var; sen ne dersen de, sen ne söy
lersen söyle, ben bu sayısal çoğunlukla senin gensorunu reddederim. Bir ikinci söylemek istediği de 
şudur:.Arkadaş, senin söylediklerine karşı ben ne diyeyim; yani, bunlar yanlıştır, yalandır diyecek 
halim yok, kendimi savunma durumunda da bulunamıyorum·. Dolayısıyla, sükfit ediyorum. Sen 
konuŞuyorsun; ben, elimi kaldırıp, indiriyornın ve sizin bu gensorularınızı reddetmiş oluyorum. 
Evet, gelecekte, bu görüşmeleri, bu gensoru müzakerelerini, anlatılan bu konuları dikkatle izieyecek 
olan gelecek nesiller ve siyasi takipçiler,.herhalde, bu hükümetin kamesine, kendisini savunmayan, 
savunamayan bir hükümet olarak eksik ve kırık not vereceklerdir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Recai Kutan, gerçekten, 
çok önemli şeyler söyledi. Geçmiş tutanaklara baktım;· orada da çok önemli konuşmalar yapılmış, 
yanlışlıklar ortaya konulmuş, hatalar gösterilmiş, bunlardan vazgeçmeleri istenmiş ve geleceğin 
nasıl olacağı konusunda da bir kahin olarak değil, ama, siyaseti, ekonomiyi bilen insanların görüş..; 
leri olarak fevkalade isabetli şeyler konuşulmuş; ama, bu hükümet ne ekonomide, sosyal hayatımız
da ve siyaset hayatımızda bunlardan ders ve ibret alacak noktada ne de kendi inisiyatifiyle ülkeyi 
yönetebilecek durumda. Maalesef, 57 nci hükümet, dış politikasında ABD'yi, ekonomisinde IMF'yi, 
iç politikasında da Avrupa Birliğini, işleri onlara havale etmek suretiyle, onlardan gelecek her şeyi 
yapma noktasında. Böyle olunca da, bu hükümeti eleştirirken, aynı zamanda, işlerin havale edildiği 
yerlerden talimat alan, direktifalan ve sadece onları uygulayan bir hükümeti de eleştirdiğimizi bil
menizi isterim. 

Değerli arkadaşlarım, verilen bu en son gensoru, yine, ekonomik politikalarla ilgili. AK Parti 
Merkez Yürütme Kurulu olarak, geçenlerde yaptığımız bir toplantıda, bir gensoru verilmesi üzerin
de mutabakat sağlaınıştı k; ancak, Parlamentonun içinde ~ulunduğu şartlar la ı TemmuzdaMeclis ara 
vereceği için, bunun görüşülme imkanı bulunmuyor· düşüncesiyle ertelemiştik. Gerçekten, Saadet 
Partisi tarafından verilen bu gensoru da, eğer, bugün görüşülmemiş olsaydı ı Temmuzdan itibaren 
de görüşülmeyecekti. Bizim gensorumuzun hedefi ve amacı, ekonomik işlerdeki başarısızlık vesaire 
değil, Sayın Başbakanın başbakanlık görevini fiilen ve hukuken yapamamasıyla ilgiliydi. 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, bugün, hem bu gensoru üzerindeki görüşlerimizi ifade eder
ken hem de, aslında, gensoru verilmesi gereken bir noktayı ... Evet, 27 Haziran tarihini çok önem-
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siyor bazıları; Sayın Başbakanın sağlık durumoyla ilgili yeni bir rapor verilebileceğinden bah
sediyorlar. O zaman, o gelişmeleri de takip ederek; ama, şimdi de, bazı şeylerinizi dikkatlerine sun
mak suretiyle görevimizi yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanımız Mayıs ayı başlarından itibaren, maalesef rahatsız
dır. Pek çok yerde konuştuk, tekrarlamaktan içtinap ediyorum. Bir kişinin rahatsızlığı insani açıdan 
hepimizi ortak bir noktaya götürür. Geçmiş olsun deriz, sağlık ve şifa dileklerimizi sunarız ve ger
çekten, hep~miz, ilgileniriz, yardımcı oluruz; ama, o kişi, eğer resmi bir sıfatı var ve görevi de çok 
önemliyse, o görevini yapıp yapmamasıyla ilgili de söyleyeceklerimiz olur. Dolayısıyla, Sayın Baş
bakanın rahatsızlığı gündeme· geldiğinde "hastalık üzerinden siyaset yapmayın efendiler" diye celal
lenmenin hiçbir anlamı yok. Eğer, Türkiye'nin yönetimi, hükümet olarak da, yönetim olarak da bu 
sebeple gerilemiş, işler aksamış, devlet çarkları dönemez hale gelmişse, ben, bir siyasetçi olarak, ül
kenin yönetimindeki bu boşluğu, bu başsızlığı ortaya koymak mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım,. bakınız, resmi rakamlarla konuşmak gerekirse, Sayın Başbakanın has
talandığı 3 Mayıstan itibaren bugüne kadar faizler yüzde 20, ı 6, döviz yüzde ı 5, 7 artmıştır; borsa 
yüzde 24,3 oranında düşmüştür. Faizlerdeki bu artışın, sırf bir yıl içinde ödenecek borç faizine et
kisi ı 7,8 katrilyon liradır. Dövizlerdeki artışın, iç borcun dövize endeksli kısmına ve toplam dışbor
ca olan etkisi ise ı 5,3 ı katrilyon liradır; yani, Sayın Başbakanin hastalanmasıyla gelen siyasi belir-

. sizliğin sadece ·borçlara etkisi 33 katrilyon liradır, kUsurlarını okumuyorum. İstanbul Menkul Kıy
m~tler Borsasındaki şirketlerin piyasa değerindeki düşüş ise ı 0,3 katrilyon liraya denk gelmektedir. 
Buna göre, Sayın Başbakanın hastalığının ekonomiye toplam maliyeti 43,41 katrilyon liradır. 

. Değerli arkadaşlarım, o rahatsız olduğu içiıi bu zararlar meydana geldi. Ben, size rakamları 
okuyorum; doğrudan böyle bir bağiantıyı kurmayı da nezaketle bağdaştırmıyorum; ama, Sayın Baş-

. bakanın kendi ifadeleriyle "eğer, ben şöyle şöyle yaparsam, ekonomi bundan menfı etkilenir" söz
leri, görülüyor ki, ister istemez ekonomiye olumsuz yansımaktadır ve Sayın Başbakanın ülkeyi 
evinden yönetme gayretleri, ne ekonomide ne sosyal hayatımızdane de siyaset hayatımızda başarılı 
sonuçlar vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ben, meseleye Anayasa ve mevzuat açısından bakıyorum. Anayasamızın 
ı ı2 nci maddesi, Başbakanı, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasındaki işbirliğini · 
sağlamak ve hükümetin genel siyasetini yürütmesi noktasında görevlendirmektedir. Aynı zamanda, 
Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözet
mek ve buna bağlı görevl~ri yerine getirmek zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım1, Anayasada sayılan bu görevlerin ne şekilde yerine gelip gelmediğini, 
zannediyorum ki, sizler de çok yakından takip ediyorsunuz; ancak, bir de özel kanun var. Bu kanun 
da, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulü Hak
kında Kanund ur; ı O. ı O. ı 984 tarihlidir ve numarası da 3056'dır. 3056 sayılı Kanunda Başbakanlığın 
görevleri 8 madde halinde sayılmıştır. Vaktimi almasın ·diye, çok kısa ve özet olarak temas 
ediyorum. Bunlardan, me~ela, devlet teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uygulan
masını takip etmek; idarede etkinliğin sağlanması; mevzuat hazırlama usul ve esaslarıyla ilgili il
keleri tespit etmek; tüzük, yönetmelik, karar teklifleriyle ilgilenmek, vesaire. Bir de özel olarak, 
sadece Başbakana has olan görevler var. Bu da, 3 ana madde halinde tespit edilmiş: Türkiye Cum
huriyetinin yüksek hak ve menfaatlarını korumak ve gözetmek, huzur ve güveni sağlayıcı önlem
leri almak, genel ahlakı ve kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkm
mayİ sağlamak, refahı yaygınlaştırmak, hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksattarla 
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bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini temin etmek; bakanların görevlerinin yerine getirilmesini 
gözetmek ve düzeltici önlemleri almak. Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri 
yerine getirmek. 

Değerli arkadaşlarım, bu görevlere kanun ve Anayasa açısından baktığımızda, maalesef, yerine 
getirilemediğini üzüntüyle görmekteyiz. Zaten, bu kanunda "Başbakan, Bakanlar Kurulunun Baş
kanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkiliitının en üst amiridir" diye yazıyor. Demek ki, Bakanlar 
Kurulunun Başkanı Sayın Başbakan ise, geçenlerde, yapıldığı söylenen Bakanlar Kurulu toplantısı, 
çay kahve solılıetinden öteye gidemeyen bir toplantıdır; çünkü, o gün Sayın Başbakanın koltuğu 
boştur ve boş koltukta Bakanlar Kurulu toplantısı nasıl oluyorsa, bu maddede bana karşılığını gös
termeniz gerekir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Sayın Bahçeli'nin veya bir başkasının vekalet 
görevi almadığın~ da düşünürsek, sadece telefonla yapılan bir ricanın karşılığında "içeride zaten as
falt işlerini görüştük" diye savunma yapmak, bu kanun karşısında, Bakanlar Kurulu toplantısı değil, 
birbirini uzun zamandan beri göremeyen sayın bakanların kucaklaşinasından ibaret kalmıştır. 

Türkiye, şu anda, boş koltuktarla veya resimlerle ülkenin yönetildiğini zanneden bir hükümetin 
elindedir. Asıl gensoru verilmesi gereken, asıl üzerinde durulması icap eden konu da budur. Sayın 
Başbakan rahatsızlığı sebebiyle yurtdışına gidememektedir, yurtdışından gelen heyetierin ziyaret
leri iptal edilmiştir, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı veya buna benzer toplantılara maalesef 
katılamamaktadır ve Sayın Başbakan, ne Başbakan Yardımcılarıyla ne sayın bakantarla 
görüşememektedir. Gazetecileri e yapılan basın toplantısı bile yazılı soru ve cevaplara dönüşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, devlet, bir bütünlük ve devamlılık arz eder. Kişiler fanidir. Hepimiz 
faniyiz. Hepimiz bu ülkeye hizmet edebildiğimiz ölçüde büyüğüz, hizmet edemediğimiz ölçüde de 
sorumluyuz. Dolayısıyla, bu ülkede hükümet etme noktasında bulunan insanların... Samimiyet, 
dostluk, arkadaşlık, sevgi; bunları, elbette başımızın üstünde tutalım; ama, 65 milyon milletimizin 
menfaatları hepsinin üstündedir, hepsinden çok daha değerlidir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu 
konuya elbette önem vermemiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, Sayın Başbakanın bu şekilde görevine devam edememesi 
noktasında, elbette bir tedbir alınması gerekmektedir. Kendisi ısrarla sağlığının iyi olduğundan bah
sedebilir; ama, görünen odur ki, bu sözler geçerlilik taşımamaktadır. Sayın Başbakanın, istifa etmek 
suretiyle, yeni bir hükümet oluşumuna imkan vermesi, kendisinden beklenen, siyasi kariyerine uy
gun en doğru bir davranış olur. Yoksa, vekalet vermezse, bu şekilde yönetim devam etmek zorunda 
kalırsa ve ülkenin işleri -biraz evvel sadece maddi açıdan ortaya koyduğum biçimde- daha zorluk
ları arkasından getiriyorsa, bu, Türkiye açısından elbette çok üzüntü verici bir gelişmedir. Birkaç 
gün içerisinde eğer bu noktada kendiliğinden bir gelişme ve Sayın Başbakandan beklediğimiz dav
ranışları göremezsek, AK Parti Grubu adına, bu konuyu bir gensoru meselesi yapacağımızı huzur
larınızda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu sebeple devlet çarkı işleyemiyor, ekonomi tepetaklak, faizler yüksel
di -biraz evvel rakamlarını verdim- borsa düştü -I O OOO'lerin altında epeydir seyrediyor- ve döviz
ler 1 600 000 sınırında ... Bu ara, yine, bir bankanın fona devrolmasıyla, 2 milyar dolarlık devlete 
yüktenebilecek bir zarar da karşımıza çıktı. Ne denetim görevi yapılabiliyor ne zamanında el 
konulabiliyor ne de, maalesef, birtakım hesaplardan arınmış, dürüst bir biçimde BDDK görevini 
yerine getiriyor. BDDK, bugün, Türkiye'nin en büyük KİT'i halin~ gelmiştir, ne zaman ne yapacağı 
belli değildir ve maalesef, bütün işlemleri içerisinde dikkati çeken, elbette, çok önemli saydığımız 
olumsuz gelişmeler de bulunmaktadır. . 
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De~erli arkadaşlarım, yine, bu vesileyle seçim tartışmalan devam etmektedir. Bu tartışmalar 
sadece muhalefet tarafından gündeme getirilmiyor. Bu hükümetin çok önemli bir bakanı da, bundan 
birkaç ay önce, seçimin ekonomiyi olumsuz etkilemeyeceğini; çünkü, piyasalardaki belirsizliğin 8;5 
milyar dolara mal olduğunu, oysa seçimin ise sadece 2,5 milyar dolarlık bir masraf gerektirdiğini 
söyledi. Bir tarafta "seçim olabilir" sözleriyle bir taraftan da "sakın bunu ağzına alma, biber 
sürerim" şeklindeki az~lamahir, piyasalardaki belirsizliği kat be kat artırmaktadır. Siz isteseniz de 
istemeseniz de, kaçsanız da korksanız da, seçim, bir gerçek olarak, sizin iradenizle değil, şartların 
getirdiği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayın Bakan Derviş'in en son beyanı da "işler 
iyiye gitmiyor" sözleridir. l3ir taraftan da hükümet içinde ve dışında Avrupa Birliği tartışmaları 
devam edip gidiyor. 1 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği noktasında geçtiğimiz 7 Hazirandaki -yani, neredeyse yir
mi güne yaklaştı- Sayın Cumhurbaşkanının zirvesinde konuşulanların arkasından kayda değer bir 
gelişme olmamıştır. Basındaki birçok manipülasyonu bir kenara koymak suretiyle söylüyorum ki, 
bu yıl, Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefinde çok önemli bir yıl ise ve buna, yapılacak işler noktasın
da Parlamentodan katkı bekleniyors; hükümetin inisiy~tif alması, bu inisiyatifi diğer partilerle pay
Iaşması gerekir. Bir taraftan, her şart altında, ne olursa olsun hükümet devam etsin, MHP'nin de 
gönlünü bir şekilde yapalım, kesinlikle hükümet bozulmasıQ çabaları, bir taraftan da bu sene çok 
önemli, Sevilla'dan Kopenhag'a giderken şunları şunları yapmamız gerekir sözleri. 

Değerli arkadaşlarım, daha birkaç gün ·evvel, Sayın Dışişleri Bakanının bir gazetedeki 
beyanatma dikkatierinizi çekiyorum. Sayın Bakan "önce hükümet" diyor; bu sözünü, koalisyonun 
diğer partileri de paylaşıyorlar. Aa ne kadar güzel, önce hükümet, sonra Avrupa Birliği!.. Hatta bu 
düzenlemeler bu dönemde olmayabilir de; gelecek Meclis ve hükümet bunları yapsın. O zaman niye 
gürültü kopardınız siz? Başbakan Yardımcısı Sayın Mesut Yılmaz, niye orada burada "öldük, bit· 
tik, mahvolduk, bu sene çok önemli, şu zirveler olmazsa halimiz yaman" diye konuştu?! Yoksa bun
larda mı içpolitika malzemesi?! Yoksa, bu Parlamento adeta bir oyuncak haline mi getirilmek is
teniyor?! Sayın Cem'in, bu hükümeti çok önemli tutması ve Avrupa Birliği noktasında yapılacak iş
leri küçümsernesi karşısında, Parlamentoda hangi partiden nasıl bir destek isteyebilirsiniz?! Sizin 
stepn(fniz olmaya çok temayüllü, çok arzulu bir parti mi var bunların içerisinde?! Hükümetin, Av
rupa Birliği noktasındaki sorumluluğunu elbette çok iyi biliyoruz ve bu sorumlulukla baş başa kal
manızı diliyoruz; ama, Türkiye'nin önünü açabilecek, gerçekten Avrupa Birliği hedefine biraz daha 
yaklaştırabitecek düzenlernelerin yapılması gerekiyorsa, dürüst önerilerle önümüze gelirsiniz ve bu 
öneriler üzerinde, elbette size en büyük desteği sağlarız. 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla bu belirsizlikler .ekonomiyi mahvediyor, yönetirnde çok baş
lılık var, hergün daha geriye gidiyoruz, bıçağın sırtındayız ve -beklenen tehlikeleri biraz evvel 
Sayın Kutan da ifade etti- gerçekten yeni ve üçüncü bir kriz beklentisi var, bunun altında 65 milyon 
insanımızın kalacağından gerçekten' korkuyor ve endişe ediyoruz. Biz, aynı gemide seyahat eden 
yolcularız; birimizin üstte güvertede birimizin altta ambarda olması bir şey değiştirmiyor; gemi 
batarsa hep beraber batacağız ve 65 milyon bundan zarar görecek. Parlamento olarak bize düşen, 
yanlışları bırakmak, doğruların peşinde gitmek ve bunları yerine getirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, sürem bitiyor, sanıyorum Sayın Başkan iki dakika lütfederler. Qel
diğimiz noktayı, ekonomiyle bağlantılı olan bir gensoru iç,erisinde birkaç örnekle takdim etmek is
tiyorum. Bakınız, bu hükümbt üç yılını doldurdu. 350'ye yakın güvenoyuyin sayısal çoğunluğu yük
sek olan bir hükümet.· Yaptıkları düzenlernelerin aynı kalitede olduğunu söyleyemem; her kanun 
değişti, her reform dedikleri şeyden daha sonra vazgeçildi ve hedefler, ufuklar o kadar güzel gös
terilmişken, maalesef, bir çözülmenin ve bir mahvolmanın eşiğine gelindi. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın. Arınç, 2 dakika içinde topartayabilir misiniz efendim. 

BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

0:2 

Degerli arkadaşlarım, bu hükümetin ekonomi kamesini, yine, bu hükümetin elinde bulunduğt,ı 
kurumlar vasıtasıyla, başarılı veya başarısız olmayı takdirterinize bırakarak sunuyorum: 

Gayri safi milli hasılada geldiğimiz nokta, 148 milyar dolara düşmektir; 200-205 milyar dolar
dan 50-55 milyar dolar eksilmiştir; bugünkil gayri safi milli hasıla 1992'nin rakamıdır. Bu hUkUmet, 
Ulkeyi on yıl geriye götUrdU. Kişi başına milli gelir 2 I 60 dolara dUştU, 3 000 dolar seviyesinden. 
Sadece bir.yıllık, şubat krizinden bu yana, ı 000 dolar cebimizden eksiidi ve kişi başına borç 3 200 
dolara çıktı, 2 200 dolardan. Rakamları yuvarlayarak söylUyorum. Enflasyon, ı 999'lardan gelen 
şekliyle, 56, 39, 68,4'lere çıktı. Asgari lleretin dolar karşısındaki erimesi, ı999'da ıoo baz alınmış
sa, şu anda 76 dolarda. Kapanan şirket sayısı 60 000 civarında. Bütçe açığı katrilyontarla ifade 
ediliyor. Vergi gelirleri düştü. Faiz ödemeleri arttı. İçborç 90 milyar dolarda, dışborç 120 milyar 
d_~ larda; toplam borç -elbette toplarsınız- 21 O milyar do larda ve devam edip gidiyor. 

Bu rakamları okuyarak, karamsarlığa ve ümitsizliğe düşmek, elbette, çok kolay; yani, karam
sarlık ve gelecekten endişe duymak, bugün 65 milyon insanın kaderi oldu. LUtfen, bu gensoruları 
reddederken, elinizi kaldırırken, bunların hiçbiri dogru degil diyerek mi, yoksa bu hUkUmet birkaç 
gün daha devam etsin de ne olursa olsun diyerek mi karar veriyoruz. Adalette bile, yargıda bile, vic
dani kanaatler çok önemlidir. Hepimiz bu milletin evladıyız; ilikemizin bu şartlar içerisinde bulun
ması, hepimizi Uzmektedir. Hükümetin istifasıyla, yeni bir hükümetle ekonominin yeniden ele alın
ması gerekmektedir. 

Grubum adına, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti, DYP ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Arınç. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Ufuk Söylemez; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 

DYP GRUBU ADlNA H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer 'üyeleri; Saadet Partisi tarafından, hükümetin, ekonomik. uygulamaları başta olmak Uzere, 
görevini yerine getiremediği gerekçesiyle verilmiş bulunan gensoru önergesi üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzeı:e söz almış bulunuyorum; konuşmamın başlangıcında, 
Sayın Başkanı ve Yüce Meclisi şahsım ve Dogru Yol Partisi Grubu adına en derin saygılarımla 
selamhyorum efendim. 

Türkiye, gerçekten, cumhuriyet tarihinin en ağır krizini yaşadığı günlerde, milli futbol 
takımımızın -hepimizin göğsünü kabartan büyük sevinç ve eaşkuyu milletçe yaşadığımız- büyük bir 
zafere imza atmasının da mutluluğunu yaşıyor. Gerçekten de, son birkaç senedir, cezaevi olayları, 
polis yürüyüşleri, krizler, IMF borçlanmaları, çöken programlar ve hasta bir hükümetle gündeme 
gelen, dUnya kamuoyuna gelen Türkiye'nin, böyle bir sportif zaferi e dünya gündemine gelmiş ol
masından dolayı, gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. TUrk milli futbol takımına, hem şahsım 
hem Dogru Yol Partisi Grubu adına, yarınki yarı final mücadelesinde de gönülden başarılar 
diliyorum. 

Milli futbol takımımızın bu başarısı, maalesef, Uç senedir, 350 kişilik büyük bir çoğunluğa 
sahip olan, belki de, son yılların en uzun ömürlü; ama, en başarısız sonuçlara ulaşan hükUmeti için 
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geçerli değil. Keşke, sporda olduğu gibi, Türkiye, ekonomide de, sosyal yaşamında da,· dış- · 
politikasında.da başanlara imza atsaydı, bugün, onların sevincini burada paylaşabilseydik. 

Bugün, Türkiye, hukuken var olan; ama, fiilen bitmiş görüntüsUnU veren bir siyasal iktidarla 
karşı ~arşıya. Bu gensoru vesilesiyle, biz, Doğru Yol Partisi olarak, ikaz etmek, uyarmaktan öte "ar
tık, bu iş tamam, yeter, bıra;kın gidin ve Türkiye'ye de, Meclise de iyilik yapın" deme noktasına gel
dik. Gerçekten de,,yorgun,.yıpranmış, bıkkın ve dağınık birhükümet görüntüsüyle karşı karşıyayız. 
Sayın Başbakanın, Mayıs başlarında ortaya çıkan ve giderek artan ağır sağlık sorunları nedeniyle 
hükümete başkanlık edemiyor oluşu, yönetim ve koordinasyonda ciddi zafıyetlere yol açmaktadır. 
Kendisine bir kez daha acil şifalar dilerken, Türkiye'nin ise yoğun bakımdan çıkamarlığını -özellik
le ekonomik olarak, sosyal olarak da- beliitmeden geçemeyeceğiz. 

Gerçekten, bir insanın sağlığı değerlidir, hele bu insan ülkenin başbakanı olursa; ancak, o ül
kenin kaçleri, insanlarının istikbali, ekonomisinin, sosyal yaşamının, dışpolitikasının o millet açısın
dan önemi de en az onun kadar değerli ve önemlidir. Şimdi, bugün, Türkiye'de, Sayın Başbakanın 
koordinasyon ve yönetim zafıyeti göstermesi, sağlık sorutiları nedeniyle iki aydan beri hükümete 
başkanlık edememesi konusunda bir şeyler söylemekte gerçekten zorlanıyorduk; ancak, iktidarın 
büyük ortağı olan Sayın Başbakanın partisinden 9 değerli DSP milletvekilinin de, bir yerde 
kamuoyunun da sesine tercüman olan, kamuoyu açıklamaları elimize geçti; kendileri de, aslında, 
benzer duygu ve düşünceleri paylaşıyorlar. Bugün, Demokratik Sol Partili 9 milletvekili, aslında, 
bizim muhalefette de söylemek istediğimiz şeyin altını çizmişlerdir. Bugün, Türkiye tıkanmıştır, 
bugün, Türkiye, çıkmaz bir sokakta patinaj yapmaktadır; moral gücünü, teşebbüs gücünü, rekabet 
gücünü arayan bir çizgidedir ve Sayın Başbakanın rahatsızlıği nedeniyle, hükümetin diğer iki or
tağı, koalisyonun diğer iki ortağı ANAP ve MHP de temel, hayati meselelerde birbirleriyle taban 
tabana zıt, derin görüş ayrılıkiarına düşmüşlerdir. İşte, Avrupa Birliği meselesi. Bir tanesi, Avrupa 
Birliğinin bir tren kazasına doğru gittiğini, elimizi çabuk tutmamız gerektiğini söylerken, öbürü tam 
tersine, koalisyon ortağını suçlayan ve taban tabana zıt iddialarda bulunan görüşler söylemektedir. 
Tam bir dağınıklık ve zıt görüşün olduğu, hükümetin üç seneden beri ortak bir Avrupa Birliği 

. politikası oluşturamadığı enteresan bir dönem yaşıyoruz. 

Avrupa Birliği yönetimleri, Avrupa Birliği, her ülkede, muhatabı olan ülkelerde hükümetleri 
muhatap alır, muhalefeti değil; ama, bugün, hükümet, kendi içindeki tutarsızlığını, bir araya 
gelememesini, politika üretememesini ortak bir tavır koyamamasını, Türkiye adına Avrupa Birliğiy
le müzakereler yürütememesinin faturasını muhalefete veya iktidar dışına taşımaya çalışmaktadır. 
Hem iktidar hem muhalefet gibi davranmak mümkün değildir. Avrupa Birliği gibi bir uygarlık 
projesinde, Türkiye için hayati önemi haiz bir hadisede, koalisyon ortakları, iç siyasi istismar hesap
larıyla, Avrupa Birliği meselesini bir siyasal kampiaşma ve kutuptaşma aracı olarak kullan- . 
mamalıdırlar; Türkiye, maalesef, bugün, bunu da yaşamaktadır. 

Biz, anamuhalefet partisi (Doğru Yol Partisi) olarak, hükümeti, Avrupa Birliğiyle ilgili yapması 
gerekenleri yapmaya veya üç senedir niçin yapmadığını açıklamaya davet ettik, buna cevap 
alamadık; aralarında bir araya gelemeyen, aralarında çekişen, taban tabana zıt görüşler söyleyen bu 
hükümete bunu anlatamadık. O zaman, şimdi, diyoruz ki: Avrupa Birliğiyle ilgili meseleleri, sadece 
idam gibi,' çok tartışmalı ve orta vadeli bir konuya kilitlemeyin. Avrupa Birliğinde kısa vadede 
yapılacak 12-13 tane yerine getirilmemiş kriter var. Bütün bunları bir paket halinde, bir program 
halinde, bütünüyle beraber, gelin, Yüce Mecliste ele alalım. Böyle ortak milli meseleleri, hayati 
meseleleri, iktidar-muhalefet aramadan Parlamentoda çözmeye hazırız; aslında, muhalefet olarak 
asli sorumluluğumuz da bu olmamakla beraber; ama, hükümetin çoksesli, çokbaşlı, hatta başsız 
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durumunu görünce, sorumluluk duygusuyla, Doğru Yol Partisi olarak size bu çağnyı da yapıyoruz. 
Ama, ne görelim, hükümetin Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, CNN Televizyonunda yaptığı bir 
konuşmada "Avrupa Birliğiyle ilgili bu değişiklikler çok da önemli değil, bunlar kalabilir" şeklinde 
açıklama yaptı; "başka hükümetlere kalsın, başka döneme kalsın, hükümet önemli" dedi. Sayın 
Mesut Yılmaz'sa, Eylül ayına kadar, gözden geçirmeye kadar, raporun draftı hazırlanana kadar, bir 
an önce bunun yapılması gerektiğini söylüyor; MHP ise tamamen farklı bir çizgide. 

Şimdi, ortada bir hükümet var, hükümetin üç ortağı, başta Dışişleri Bakanı olmak üzere, ayrı 
ayrı tellerde, ayrı koşullarda, ayrı yerlere çeken bir görüntü içerisindeler. Avrupa Birliği meselesi 
gibi ciddi bir meseleyi üç başlı, hatta başsız ve sahipsiz hale getirip, sonra ."muhalefet bize yardım 
etmiyor" demeyin. Muhalefet olarak biz, buradayız. Avrupa Birliği gibi temel bir konuda, Meclisin 
tatile girmemesini, girse bile, olağanüstü toplantıya her an çağrılabileceğini ortaya koyuyoruz ve 
gelin, bu işi, sadece idam gibi bir meseleye kilitleyerek, orta vadeli bir konuda tartışma yaratacak 
biçimde, kampiaşma yaratacak biçimde değil, 12-13 temel kriteri bütün. unsurlarıyla bir araya 
koyalım ve beraber tartışalım diyoruz. Buna varsanız, bizim muhalefet olarak, Avrupa Birliği 
~onusundaki yapıcı katkılarımızı burada sunmaya da hazır olduğumuzu beyan ediyorum; ama, kar
şımızda, bu konuda, hükümetin ortak bir kararı olmadığı gibi, üç partinin her birinin ayrı ayrı şey
ler söylediğini, tam bir dağınıklık manzarası verdiklerini görmenin de hüznü içerisindeyiz. 

Kıbrıs gibi hayati bir konuyu gözardı ediyoruz, Kıbrıs konusunda hükümetin tavrı, politikası, 
programı nedir bilmiyoruz. 

Kopenhag kriterlerinden bahsediyoruz; Maastricht kriterlerini -yani, ekonomik kriterlerden ne 
kadar uzak olduğumuzu- ihmal ediyoruz. Gelin, ~unları tartışalım. 

Elimde bulunan Ulusal Programı imzalayan hükümetin, bu imzaladığı programın altındaki 
taahhütlerine niye bağlı kalmadığını, ne yapmak istediğini bu Mecliste açıklamasını bekliyoruz. Bu 
Ulusal Programı biz imzalamadı k, hükümet i mzaladı, 24 Mart 200 I tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlandı. Üç partinin imzası var burada; niçin sorumluluğunuzu yerine getirmiyorsunuz, niçin 
meseleyi sürüncemede bırakıyorsunuz, niçin Avrupa Birliği meselesinde ortak bir tavır oluş
turamayıp da muhalefeti suçlamaktan vazgeçmiyorsunuz?! (DYP sıralarından alkışlar) 

D~ğerli milletvekilleri, dışpolitikadaki bu içler acısı halin ekonomiye yansıması daha kötü 
oluyor. Nispeten rahat geçmesi umulan -konjonktürel ve mevsimsel olarak- yaz aylarında dahi Tür
kiye, maalesef, ekonomide kriz içerisinde kriz yaşamaktadır. Yapılanlar, güncel tabirle tam bir kor
tizon tedavisi niteliğindedir. Kamu açıkları aynen sürmektedir, kamu harcama reformu 
yapılamamıştır, kayıtdışı ekonomiyi kayda alacak hiçbir adım atılmamıştır, reel sektör mükerrer 
fahiş vergilerle bunalmaktadır, bankacılık sektöründeki tahribat sürmektedir; yapılan kanunlar, 
muhalefetin ikazına rağmen, muhalefete rağmen çoğunluk tahakkümüyle geçiritmek istenilen 
kanunlar, Anayasa Mahkemesinden birer birer dönmektedir. En son, bugün, az önce, Anayasa Mah
kemesi, mali sektöre ilişkin, Meclis çoğunluğuna dayanan bu hükümetin çıkardığı kanunun I, 3 ve 
4 üncü maddelerinde iptale gitmiştir. 

İçtüzükte muhalefetin sesini kısmayakalkan maddeler iptal olmuştur. Bankalar Kanunu ve bir
çok kanun da -alelacele çıkarılan, usta işi olmayan, milletin gerçeklerine uymayan kanunlar- birer 
birer Anayasa Mahkemesinden dönmekte ya da Sayın Cumhurbaşkanının vetosuna uğramaktadır. 
Böyle bir siyasal dağınıklık ve başarısızlık tablosuyla karşı karşıyayız. 

Peki, Türkiye'de uygulanan ekonomik program nereye gidiyor: Değerli milletvekilleri, Tür
kiye'de uygulanan ekonomik program, tarihi borçlanma ve ağır yoksunaşmaya rağmen, başarılı 
olamamıştır; çünkü, Türkiye'nin gerçeklerine uygun değildir. Hiçbir program, hiçbir ekonomik yak
laşım tabu değildir. 
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IMF ile olan ilişkilerde de, Türkiye, gerçekten, teslimiyetçi davranmamalı ve ülke çıkarlarına 
uygun müzakereler yürütmeliydi; ama, bugün görüyoruz ki, Türkiye; gelmiş, duvara dayanmıştır. 
Bugün yapılan Hazine içborçlanma ihalesinde, 198 güne -yaklaşık altı aya- Türk Hazinesi, yüzde 
75 kUsur, yakla~ık yüzde 76 faiz vermiştir. Yani, siz, ekonomik programınızda, çıkacaksınız, 
diyeceksiniz ki, enflasyon bu sene yüzde 35 olacak, memura, çiftçiye yüzde 35'in üzerinde bir şey 
vermeyiz; ama, Hazineniz, gidecekt daha bugün, yüzde 75'le, Türkiye'yi ağır bir borç yüküne 
sokacak, buna da başarılı program diyeceksiniz. 

Sayın DerviŞ'e soruyorum: Yüzde 35 enflasyon hedefiyle, yilzde 75 faiz veren bir Hazineyle, 
bu programa, Derviş Bey dışında, kim başarılı diyebilir; kim diyebilir?!. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Böyle reel faizlerle, Türkiye bir' yere gidemez. Hazine, yüzde 75 faiz ödemiş; yüzde 35 enflas
yona karşı, cumhuriyeti tarihinin değil, belki dünyanın en yüksek reel faizini vermiştir. Bundan 
korktuğu için de, bir aydan beri, içborçlanmayı Türk Lirasıyla yapamıyordu. Geçen hafta, Hazine, 
içborçlanmamızı, Türk . Lirası yerine, dövizle yapmıştır. Dövizle endeksli demiyorum, bayağı 

dolar ... 

Türk Hazinesi, dolar borçlanması yaparak, dolarizasyonu adeta teşvik etmektedir. Türk 
Hazinesi, içborç stokunun yaklaşık yüzde 30'unu, yani, ı23 katrilyon içborcun 35 katrilyon lirasını 
dövizle borçİanmıştır. Bu, ağır bir kur riskini üstlenmek d~~ektir. Son onbeş.günde 1 350 OOO'den, 
ı 400 OOO'den ı 600 OOO'e gelen dolar kuroyla Hazine, milyarlarca dolarlık kur farkı ödemek zorun
da kalmıştır. Bankalara "açık pozisyon almayın" diyen Hazine ve ekonomi yönetimi, en büyük açık 
pozisyonu taşımaktadır, en büyük kur riskini taşımaktadır. Bir ~lkenin.içborçları kendi milli parası 
yerine dolar bazında yapılıyorsa, bu da yüzde 1 O'un altı sayılan makul sınırın çok üzerindeyse, o ül
kede İstikrardan, o borçların istikrarlı biçimde çevrilebilmesinden bahsedebilmek mümkün değildir. 
Endişe ediyoruz, bu borçları çeviremezsiniz, ·yarın hükümet daha büyük krize de girebilir, Irak gibi 
hadiseler çıkabilir, oluşacak türbülanslarda doları frenleyemezsiniz. Biz ikaz etmekten yorulduk, 
bıktık, artık anlayın, yapmayın bu ülkeye bunu. (DYP sıralarından alkışlar) 

Dalgalı kur rejimi bugün kurda teröre dönüşmüştür. Dalgalı kur demek, kurda terör demek 
değildir. Sabit kur hatasını yaptınız, Türkiye'yi duvara çarptırdınız, Türk ekonomisini cumhuriyet 
tarihinin en ağır borçlanmasına ve ekonomik çöküşüne götürdünüz. İkaz ettik, (U) dönüşü yapıp bu 
sefer tam tersine gittiniz. Ne yaptınız; dalgalı kura gittiniz. Dalgalı kur da Türkiye'nin şartlarına uy
gun değildir. Ne yapmamız mı gerekir; buradan defalarca söyledik -Sayın Çiller söyledi, ben söy
ledim, muhalefet sözenieri söyledi- Türkiye, gerçekçi reel kur dediğimiz, enflasyonla devalüas- · 
yonun tah~in edilebilir şekilde götürüldüğü kur rejimine, yani, Doğru Yol Partisi iktidarının 

ı 996'da, ı 997'de uyguladığı kur rejimine süratle geri dönme li dir. Aksi takdirde, bir gün içinde, 
sabahtan akşama 100 000 lira oynayan kur politikasıyla, ne İthalatçı ne ihracatçı ne de yatırımcı, 
karar alamaz, zarar eder, risk almaktan kaçınır, Türk ekonomisi zarar görür. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Bugün, bankacılık sektörü, enflasyon dUzeltmesinden sonra, 25 ticari bankanın toplam zararını 
4 katrilyon lira olarak açıkladı. Bugün, reel sektör perişan, üretemiyor, ihracat yapamıyor, satın 
alamıyor. Peki, bankacılık sektörü iyi mi; hayır. Finans sektörü, bugün, gerçekten, ağır yaralıdır ve 
Toprakbank olayından sonra "bu son" diyen Sayın Derviş, Pamukbank gibi elli yıllık bir geçmişe 
sahip köklü bir bankanın fona devreditip devletleştiritmesini adeta sevinçle karşılamıştır. Belki . 
sevinmemiştir; ama, görüntüsü çok da umursamadığı biçimindeydi. Ben, 25 sene boyunca Tür-
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kiye'nin gerçeklerinden uzakta yaşayan Sayın Derviş'in ve IMF'in, Türkiye'nin 50 yıllık mües
seselerinin, bankalarının, dev gibi holdinglerinin batmasından çok da etkilendiklerini sanmıyorum, 
onlardan fazla bir şey de beklemiyorum; ama, bu Meclisin, ama bu hükümetin, ama bizlerin, bu ül
kenin kurumsal kültürüne, ticari birikimine, finansal deneyimine sahip kurumlarının batmasından 
hüzün duymamız, üzüntü duymamız, utanç duymamız gerekir. Bu politikaları uygulayanların ken
dini bir kez daha sorgulaması gerekir. (DYP sıralarından alkışlar) Üzgünüz; Türkiye'nin bankaları 
birer birer gidiyor. Bu bankaların içinde 50 yıllık, 60 yıllık, hatta cumhuriyet tarihiyle yaşıt bankalar 
var. Bu bankaların hepsinin sahip ve yöneticilerini hortumcu diye suçlayıp işin kolayına kaçamayız. 
Bunu yapanlar elbette vardır, onlar, yargı önünde hesaplarını veriyorlar, vereceklerdir. 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun)- Nerede veriyorlar?!. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (Devamla)- Ama, Demirbank, Esbank, Tütünbank, Tarişbank ve en 
son Pamukbank gibi, her biri 40-50 yıllık köklü müesseseler, 50 yıldır hortumcu değildi de, bugün 
mü hortumcu oldular? Bunları bu hale getiren, bu yanlış politikalardır. Türkiye'nin bank8:ları 

batıyor, fırmaları batıyor ve Türkiye'ye yabancı sermaye elbette gelmiyor. Makro ekonomik istik
rarı sağlamazsanız, yabancı sermaye gelir mi?! Ben, İzmir Milletvekiliyim; Ege'de, fırmalar ardı ar
dına kapanıyor, batıyor. Ege'nin Uç bankası birden gitti; EGS Bank gitti, Tarişbank gitti, eski Tütün
bank, Yaşarbank gitti; koca Ege bankasız kaldı. Ege'deki sanayici ne yapıyor; Türkiye'den kaÇıyor. 

Bakın, Ege'deki fırmaların yurtdışına kaçışlarının öyküsüdür bu. Mükerrer vergilerden, istik
rarsızlıktan kaçıyorlar. Menderes Tekstil Bulgaristan'a, Panel Tekstil Gürcistan'a, Roteks Roman
ya'ya, Teba Amerika'ya, Coca Cola, Norm Cıvata İran'a yatırım yapıyor. Türkiye'ye sermaye gel
mek bir yana, Türkiye'den maalesef sermaye kaçıyor. 

Kredi mevduat oranında, bundan dört beş sene öncesine kadar, bankalar, topladıkları mev
duatın yüzde 50'sini l_credi olarak verirlerdi; bugün, yüzde 30'unu bile veremiyorlar. Mevduatta, 
vadeler, 2,5 aydır değerli milletvekilleri; yani, kimse, bankalara gidip, parasını Uç ay vadeli yatır
mıyor, korkuyor hükümetin politikasından, yarın nasıl bir zarara uğrayacağını bilemiyor. Başka; 
borsadan hisse senedi alan onbinlerce küçük ve orta ölçekli tasarrufçu, yatırımcı, ellerinde hisse 
senetlerini tutmuyörlar; 15-20 gündür Türkiye'de hisse senedini elinde tutma süresi. Bu, gelişmiş 
ülkelerde, oturmuş piyasalarda 1,5-2 yıldır; yani, borsaya gidip, inanıp, hisse senedi alan tasarruf
çu, bugün, servetini yitiriyor, elindeki hisse senedi bir'kağıda dönüşüyor. 

Merkez Bankası "ben enflasyondan anlarım, büyüme beni ilgilendirmez" diyor; yanlış söy
lüyor. Dünyanın her yerinde Merkez Bankaları, makro ekonomik politikalarla uyumlu çalışmak 
zorundadırlar. "Ben büyürneyi gözetmem, bana ne ihracattan" diyemez, burası bürokratlar cenneti 
değildir. Nerede siyasal iktidar?!. Nerede ekonomi Bakanı?!. (DYP sıralarından alkışlar) Bu bürok
ratlara bunu konuşturuyorsunuz; böyle şey olmaz! 

"Yabancı sermaye gelmiyor" diyorsunuz, yabancı sermayenin gelmesi bir yana, sadece bu yılın 
ilk çeyreğinde verilen yabancı sermaye izni yüzde 14,3 azaldı değerli arkadaşlar. 

Bugün, her ailede bir işsiz var. Eminim hepinizin ailesinde, hepinizin yakın çevresinde -biraz 
önce değerli konuşmacılar da bahsettiler- bu işsizlik almış başını gidiyor. İşsizlik, insanı değersiz 
hissettirir. İşsizlik, insanları yaşamdan bezdirir. 

~001 yılının ilk çeyreğini 2002 yılının ilk çeyreğiyle karşılaştırdığımız zaman, yani, bu yılın 
ilk çeyreğiyle geçen yılın ilk çeyreğini karşılaştırdığımızda, işsiz sayısının 1 800 OOO'den 2 400 
OOO'e çıktığını görürüz; bunlar resmi rakamlar. Gizli işsizliği, tarımdaki aile işsizliğini sayarsanız, 
bu rakam 4 000 000. Böyle bir Türkiye'de böyle bir genç nüfusa nasıl umut vereceğiz?! Bu 
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politikalar, bankaları batıracak, fırmaları kapatacak, insanımızı işsiz bırakacak, tarihi yoksullaşma 
olacak; Avrupa Birliği gibi hayati bir konu ortada kalacak ve bu ülkede hükümet hala "ben bu kol
tukta oturacağ~m" diyecek!.. inanın, oturolan her gün, bu koltuk sahiplerine de zarar vermektedir. 
Zaman, kum saati, bu hükümetin de aleyhine işlemektedir, sadece Türkiye'nin değil. 

. Bakın, bankalardan aldıkları bireysel kredileri, yani, tüketici kredisini, kredi kartını ı 997 yılın
da geri ödeyemeyerek takibe düşen insan sayısı resmi kayıtlarda ı 5 000. Aradan geçen dört beş sene 
içerisinde, yani, Anasol iktidarları döneminde bu rakam, bugün, maalesef824 OOO'e çıkmış. 824 000 
Ucretlimiz, emeklimiz, kamu veya özel sektör çalışanımız, binlerce insanımız gelirlerini kaybetmiş, 
işlerini kaybetmiş, icra ve haciz teh~idiyle karşı karşıya kalmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Söylemez, 2 dakika içerisinde topariayın efendim. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (Devamla)- I 200 000 çek karşılıksız kalmış, ı 100 000 senet protes-
. to olmuştur. Eko~omide, cumhuriyet tarihinde böylesi bir felaket tablosu görülmemiştir. İstanbul 
Yaklaşımı denilen bürokratik, uzun ve sadece Uç beş fırınayla sınırı yaklaşımın, KOBİ'lere, esnaf ve 
sanatkara yararı yoktur. Ziraat Bankası, Halk Bankası, esnafa ve köylüye değil, ticaret erbabına 
kredi vermeye sıvanmakta, sıradan birer ticaret bankası yapılmaya çalışılmaktadır. Bu yeniden 
yapılandırma anlayışı yanlıştır, neresinden tutsak yanlıştır; ülke yoğun bakımda. 

Değerli milletvekilleri, Strateji Mori'nin -onu göstererek 'konuşmamı bitireceğim- her ay yap
tığı bir araştırma var "gidişatı nasıl görüyorsunuz, Türkiye nereye gidiyor" diye soruluyor, vatan
daşın yüzde 76'sı "ekonomi kötüye gidiyor ve gelecekten memnun değilim" diyor. Strateji Mori'nin 
araştırması, isteyene veririm ... Yüzde 76'sının "gelecekten memnun değilim, memleketin gidişatı 
kötü" dediği bir ülkede hükümetin artık ısrar etmemesi lazım. 

Gelin, Avrupa Birliği konusunu bir bUtUn halinde alalım, hayati meselede Türkiye'nin 
geleceğinin önünü açalım. Gelin, Seçim Yasasını, Siyasal Partiler Yasasını demokratikleştirelim, 
halkın özlediği yasaları çıkaralım. Gelin, seçimi erkene alalım; hem ekonomi kurtulsun hem ülkenin 
geleceği kurtulsun hem de sizler vicdan azabından, baskıdan kurtulun. Kredihititesi kalmayan, 
güven ve itimadı kalmayan hükümetlerin başarı şansı yoktur. Yanlışta ısrar etmeyelim, Türkiye'ye 
çıkmaz sokakta patinaj yaptırmayalım, krizin kader olmadığını Türk Milletine gösterelim ve gelin, 
bir taze başlangıç yapalım diyorum; hepinize, nezaket ve sabırla dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum. 

Doğru Yol Partisi olarak· gensoruya olumlu oy vereceğimizi bildiriyor,. saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum efendim; sağ olun, v~r olun. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkürederiz.Sayın Söylemez. 

Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.12 

----·----
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 

0:3. 

KA TİP ÜYELER : Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Burhan ORHAN (Bursa) 

----o----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin Üçün

cü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLiS SORUŞTURMASI VE 

MECLiS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1.- Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilieri Konya Milletvekili Veysel Candan ve 
Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ülke yönetiminde aciz kaldığı, ekonomide aldığı 
yanlış kararlarda ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden olduğu id
,dialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (ll 129) (Devam) 

BAŞKAN - Hükümet hazır. 

Saadet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Doğru Yol Partisi 'Gruplarının grup sözcüleri 
görüşlerini ifade etmişlerdi. 

Şimdi, başka söz isteği olmadığına göre, hükümet adına, Orman Bakanı Prof. Dr. Sayın Nami 
Çağan konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Çağan. (DSP sıralarından alkışlar) 

ORMAN BAKANI İ. NAMİ ÇAGAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Saadet 
Partisi Grup Başkanvekilieri Sayın Veysel Candan ve Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu tarafından, 
ekonomide aldığı yanlış kararlarda ısrar ederek kri~ler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına 
neden olduğu iddiasıyla Başbakanımız Sayın BUlent Ecevit ve 57 nci hükümet hakkında verilen 
gensoru önergesinin öngörüşmesi dolayısıyla hükümetimiz adına söz aldım; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1970'lerin sonundan itibaren süregelen enflasyon yanında, 1990'lı yıllar
da ülkemizin içine. girdiği borç-faiz sarmalı ekonomik yapıda ağır tahribat yaratmış, uzun yıllar 
boyunca reformlarla ilgili somut adımlar atılamamıştır. Uzakdoğu krizinden sonra gelen Rusya krizi 
ve ardından, 1999 yılında yaşadığımız iki bUyük deprem de ekonomiyi olumsuz etkilemiştir. 

57 nci hükümet, ekonomide ağır sorunların bulunduğu bir dönemde göreve gelmiştir. Bu 
nedenle, hUkümetimiz, 2000 yılı başından itibaren yeni bir ekonomik programı uygulamaya koy
muştur; ancak, geçmiş yılların birikimi olan ekonomideki çarpık yapı ve çarpık işleyiş, Kasım 2000 
ve Şubat 200 I krizlerine yol açmıştır. Buna karşın, hUkUmetimiz, ekonomik programı yenileyerek, 
bu 9arpık yapının değiştirilmesi, sorunların çözUlmesi, ülkemizin sağlıklı bir ekonomik yapıya 
kavuşturulması konusunda kararlılığını sUrdürmüştUr. Hazırlanan Türkiye'nin, Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programıyla, enflasyonla milcadele edilmesi, büyümenin istikrarlı bir temele oturtutması ve 
reformların özenle gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. . 

-175-



T.B.M.M. - B: 117 25.6. 2002 0:3 

Bugüne kadarki· uygulamalar sonucunda, bu hedeflere ulaşılması yönünde önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. Geçen yıl, ihracatta, turizmde önemli iyileşmeler yaşanmış, maliye politikası bakımın
dan öngörUlen hedefler aşılmıştır. Enflasyonun düşürülmesi yolunda olumlu gelişmeler sağlanmış, 
2002 Şubat ayından itibaren mart, nisan ve mayıs aylarında enflasyon oranları beklenenin altında 
çıkmıştır. Bu eğilimin önümüzdeki aylarda da sürmesi ve 2002 yılı için öngörülen yüzde 35 bedetin 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ekonomik büyüme yolunda da olumlu işaretler alınmaktadır. Kapasite kullanım oranlarındaki, 
ihracattaki, turizmdeki, KDV tahsilatındaki ve sanayi üretim endeksierindeki artışlar, bunlar arasın
da sayılabilir. Nitekim, dün yayımlanan dışticaret verilerine göre, 2002 Ocak-Nisan döneminde ih
racatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında artmıştır. İhracatın ithalatı kar
şılama oranı yüzde 71,8'den yüzde 75,9'a çıkmış ve aynı dönemde dışticaret açığımız yüzde. 14,6 
azalmıştır. 

Türkiye, ekonomide yıllar önce yapılması gereken büyük dönüşümü reforı:ntarla önemli ölçüde 
gerçekleştirmiş, sağlıklı, güçlü, küresel ekonominin koşullarına uygun bir ekonomik yapı oluş
turulabilmesi ve yılların bıraktığı tahribatın ve çarpıklığın düzeltilmesi için gerekli adımları atmış
tır. Gerçekleştirilen reformların başında bankacılık reformu gelmektedir. Bu, gerçek anlamda 
yapısal reformdur. 

57 nci hükümet döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ilkyasalardan biri, 
yıllardan çıkarılamayan BankacılıkYasasıdır. Bankacılık reformunun pek çok yönü bulunmaktadır. 
Bankacılık Dü-zenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuş ve böylece, sektör, her türlü siyasal 
müdahaleden uzak, bağımsız bir üst otoriteye kavuşmuştur. Bu bağımsız üst otorite, siyasal değil 
teknik kararlar almaktadır. Kamu bankaları, KİT statüsünden çıkarılarak anonim şirket statUsüne 
alınmış, Bankalar Yasasına ve ö;el hukuk hükümlerine tabi kılınmış, yeniden yapılandırılmaları ve 
özelleştirmeye hazırlanmaları öngörülmüştür. Kamu bankalarının görev zararları tümüyle tasfiye 
edilmiş ve görev zararına yol açan düzenlemeler iptal edilmiştir. Böylece, ekonomi için yaşamsal 
önem taşıyan ve bankacılık sektörümUz için de önemli bir ağırlığı bulunan kamu bankalarının etkili 
ve verimli çalışabilmelerine, gerçek anlamda bankacılık hizmetleri verebilmelerine olanak sağlan
mıştır. Bu bankalar ekonomiye yük olmaktan-çıkarılmış ve ekonominin lokomotifi olabilecek bir 
yapıya kavuşturulmuştur. Geldiğimiz. noktada, bugün, kamu. bankaları, üretim sektörüne, özellikle 
esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lere ve çiftçilere kredi desteği sağlamaya başlamışlardır. 

Öte yandan~ özel bankaların güçlendirilmesi için de kararlı önlemler alınmıştır. Bankaların ser
maye yeterliliğinin sağlanması için' gerekenler yapılmış, bankacılık sistemine ulusal ve uluslararası 
güvenin oluşması, sistemin ekonomi üzerindeki riskinin azaltılarak, reel sektörün daha güçlü des
teklenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış, kararlar alınmış ve bunlar uygulamaya konulmuştur. 

Ayrıca, üretim sektörü ile bankacılık sektörü arasında ortaya Çıkan uyumsuzlukların gideril· 
mesine ilişkin çalışmalar sonuçlandırılarak, uygulamaya geçilmiştir. Bankacılığın sağlıklı bir 
yapıya kavuşturutınasma ve gücünUn artırıtmasına yönelik adımların üretim sektöründe de çok 
olumlu yansımalar bulacağı kuşkusuzdur. 

Bu arada, Merkez Bankası Yasası değiştirilerek, bu bankanın bağımsızlığı güçlendirilmiş, para 
politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında tek yetkili ve sorumlu olması öngörülmüştür. 

Öte yandan, gensoru gerekçesinde iddia edilenin aksine, yıllardır ihmal edilen kapsamlı bir 
sosyal güvenlik reformu yapılarak, bu alandaki kuruluşların 1 finansman dengelerinin sağlanmasına· 
yönelik önlemler alınmıştır. Ülkemizde ilk kez işsizlik sigortası sistemi kurulmuş ve uygulanmaya 
başlamıştır. Bireysel emeklilik sistemi yürürlüğe konulmuştJr. 

ı ' 
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Anayasa ve yasa değişiklikleriyle uluslararası tahkim yöntemi getirilmiş, böylece, kamu hiz
metleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde, bunlardan doğan uyuşmazlıkların ulus
lararası tahkim yoluyla çözUlmesine olanak sağlanmıştır. Bu yolla, Ulkemizin gereksinme duyduğu 
yabancı sermaye girişinin artmasına ortam hazırlanmıştır. 

Kamu maliyesinde disiplinin ve saydamlığın sağlanabilmesi için, toplam 69 fon yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Elektrik ve doğalgaz piyasalarına ilişkin yasalar çıkarılarak, enerji piyasasının rekabete açıl
ması, güçlÜ, istikrarlı ve saydam bir piyasa oluşturulması amaçlanmış, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu kurulmuştur. Aynı şekilde petrol piyasası yasa tasarısı hazırlanarakTürkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuştur. 

Sivil Havacılık Yasası değiştirilerek, ruhsat sahibi hava taşıyıcılarının ücret tarifelerini serbest
çe belirleyebilmelerine olanak sağlanmış; böylece, Türk Hava Yollarının en sıkıntılı dönemde bile 
zarar etmesi önlenmiştir. 

Kamu kesiminde saydamlık ve etkin yönetimin geliştirilmesi eylem planı uygulamaya kon
muştur. 

Yine, Türkiye'de yatınm ortamının iyileştirilmesi reform programı Bakanlar Kurulu kararıyla 
benimsenmiştir. Çalışmalar bir eşgüdüm kurulu ve 9 teknik komite tarafından sürdürülmektedir. 

Kamulaştırma Yasasında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kamu ihale Yasası 
çıkarılarak, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü standartlarına uyum sağlanması, saydamlığın, 
rekabetin, eşit muamelenin, güvenilirliğin ve kamuoyu denetiminin güvence altına alınması amaç
lanmıştır. 

Vergi alanında çeşitli düzenlemeler yapılmış, bu kapsamda bazı kolaylıklar sağlanırken, vergi 
gelirlerinin artınlmasına yönelik yeni önlemler alınmış, vergi kimlik numarası uygulaması yaygın
laştırılmış, vergi borçlarının uygun koşullarda takside ödenmesine olanak sağlanmıştır. 

Do lay lı vergiler alanında basitleştirme ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanması amacıy
la hazırlanan ve topluma herhangi bir yük getirmeyen Özel Tüketim Vergisi Yasası çıkarılmıştır. 
Vergi işlemlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanması için öngörülen vergi dairesi "tam otomasyon 
projesinin ilk bölümü uygulamaya konulmuştur. İkinci bölümle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Dışalımda haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yasa çıkarılmış, ayrıca yayımlanan tebliğlerle 
yerli sanayimiz dampingli ve sübvansiyonlu dış alımdan kaynaklanan haksız dış rekabete karşı 
korunın uştur. 

Özelleştirme çalışmaları kapsamında TÜPRAŞ hisselerinden bir bölümünün halka arzı, PUAŞ 
kamu hisselerinin blok satışı ve halka arzı, PETKİM Yanınca Kompleksinin TÜPRAŞ'a, İSDEMİR'in 
ERDEMİR'e devri, cep telefonu lisans satışı gibi başarılı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 

Hükümetimiz döneminde en önemli reformlardan biri, gümrük alanında gerçekleştirilmiştir. 

Gümrük birliği esasları bağlamında, yasa, yönetmelik, tebliğ, genelge ve tarifeteric 6 000 say
falık yeni gümrük mevzuatİ yürürlüğe konulmuştur. Böylece, Türk gümrük mevzuatı tümüyle 
yenilenmiş ve çağdaş bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Öte yandan, tarım satış kooperatifleri ile birliklerinin, siyasal karışmacılıktan uzak, mali yön
den güçlü ve bağımsız, rekabete açık bir biçimde, demokratik kooperatifçilik ilkeleri doğrultusun
da yönetilecekleri yapıya kavuşturulması amacıyla yasa düzenlemeleri yapılmıştır. 
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Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, bölgelerin gelişmesine olanak sağlayacak biçimde değiştiril
miştir. 

Endüstri Bölgeleri Yasası çıkarılmıştır. Endüstri bölgelerindeki yatırım başvurularının üç ay 
içerisinde sonuçlandıniması öngörülmüş, böylece iç ve dış yatırımlara büyük ivme kazandırıl
masının yolu açılmıştır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasıyla; üretimin teknolojik yeniliklere açılmasına ve tek
noloji yoğun üretimin artırılınasına olamik sağlanmıştır. 

Şeker ve Tütün Yasalarıyla, üretimde etkinliği ve verimliliği artıracak önlemler alınmış ve bu 
alanlar rekabete açılmıştır. 

Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi borçlarıyla, vergi ve Bağ-Kur prim borçları uygun koşullarda 
taksitlendirilmiştir. 

Tarım alanında kapsamlı bir reform uygulanmaya başlamıştır.· Bu bağlamda, tarım sektöründe 
uygulanacak politikaların tek elden, eşgüdüm içinde belirlenmesi amacıyla, Tarımda Yeniden 
Yapılandırma ve Destekleme Kurulu oluşturulmuştur. 

Çiftçi ·Kayıt Sistemi Projesi uygulanmaya başlamış ve 2 300 000 çiftçinin kayıt işlemleri 
tamamlanmıştır. 

Tarımsal destekleme politikaları değiştirilerek, doğrudan gelir desteği sistemine geçilmiştir. Bu 
yolla çiftçilerimize sağlanan destek Önemli tutarlara ulaşmıştır. 

AlternatifÜrün Projesinin uygulanması Dünya Bankasının desteğinde başlamıştır. Proje, özel
likle fındık ve tütün alanlarında uygulamaya tam anlamıyla konulacaktır. 

Hububat alım politikalarında önemli değişiklikler yapılmış, kademelİ fıyat artışı ve zamanında 
ödeme sağlanmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin mali yapısı güçlendirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son haftalarda spekülatörterin yol açtığı piyasalardaki kıs
mi dalgalanmaların hiçbir ekonomik temeli bulunmamaktadır. Bütün göstergeler, tümüyle 
ekonominin sağlığına kavuşma yolunda olduğunu işaret etmektedir. Ekonomik programın gerekleri 
kararlılıkla yerine getirildiği takdirde geleceğimiz aydınlıktır. 

Türkiye, her alanda değişim projelerini en yoğun olarak uygulamaya koyduğu bir dönemi 
yaşamaktadır. Bu dönemde yapılan düzenlernelerin ve alınan önlemlerin olumlu sonuçlarının orta 
ve uzun vadede çok daha iyi görüleceğine inanıyoruz. 

Bütün bu gelişmeler karşısında, bundan öncekilerde olduğu gibi, Saadet Partisi Grubu adına 
verilen bu gensoru önergesinin yersizliği de ortadadır. Belirtmek zorundaytın ki, gensoruda yer alan 
birçok iddia, herhangi bir dayanaktan yoksun olduğu gibi, çeşitli bölümlerde de amacı aşan ifadeler 
~~~~ ' 

Hükümetimiz azim ve kararlılık içel-isinde işbaşındadır. Üç yılı aşkın bir süreden beri görevde 
bulunan hükümetimiz, ülkemizin ve ekonominin esenliği için, gerektiğinde en zor kararları almış, 
gerekli yasaları çıkarmış ve .ülke sorunlarınin .çözümü yolunda hiçbir özveriden kaçınmamıştır. 
Çalışmalarımız bundan sonra da bu anlayışla sürdürülecektir. 

Avrupa Birliğine tam üyelik vazgeçilmez hedefımizdir; bu konuda da, koalisyon hükümeti 
içerisinde tam bir görüş birliği bulunmaktadır. Avrupa Birliğine uyum sürecine ilişkin kısa vadeli taah
hütler, hemen hemen ve tümüyle süresinde yerine getirilmiştir. Koalisyon partileri, Ulusal Programa 
koydukları imzaları~ın sonuna kadar arkasındadırlar. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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Pek çoğu siyasal ihtiraslardan kaynaklanan nedenlerle, ülkemizde belirsizlik ortamı yaratmaya 
çalışılmasının kimseye yarar getirmeyeceği ve bu tür girişimlerden hiçbir sonuç alınamayacağı her
kes tarafından iyi bilinmelidir. Bu nedenle, bütün kişi ve kurumlar kısır tartışmalardan kaçınmalı, 
özellikle ekonomiyi olumsuz etkileyecek spekülatif davranışlardan uzak durmalıdır. 

Her ne kadar gensoru önergesinin gerekçesinde sadece ekonomik konular yer alıyorsa da, bazı 
parti grubu sözcüleri, Başbakanımızın sağlık durumunu yine poJemik konusu yaptılar; Saadet Par
tisi Genel Başkanı Sayın Recai Kutan'ı bunun dışında tutuyorum. 

Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'in hastalığı, hükümet işlerinin yürütülmesi bakımından id
dia edilenin aksine, herhangi bir aksaklık yaratınamaktadır ve yaratmayacaktır. (DSP sıralarından 
alkışlar; SP ve AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[l]) 

Hepimizin yakından bildiği üzere, mesai saatine bağlı olmayan başbakanlık görevi, doğal 
olarak başbakanlık için ayrılan hizmet binasından yürütülebileceği gibi, BaşbakanlıkKonutundan 
da yürütülebilmektedir. (DSP sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar[l]) 

Nitekim, hizmetin gereği olarak bu görev, geçmişte de hizmet binasınınyanı sıra Başbakanlık 
Konutundan da yerine getirilmiştir. Önemli olan, görevin gereğinin tam olarak yerine getirilip 
getirilmediğidir. 

Sayın Başbakanımız da, başbakanlık görevinin gereğini -herkesin her zaman başına 

gelebilecek hastalık döneminde de- ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak büyük bir özveriyle 
ve eksiksiz olarak yerine getirmiştir. (DSP sıralarından alkışlar) 

Gerek Parlamentonun gerek vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun Sayın Başbakanımızın 
görevini yerine getirmede gösterdiği üstün gayreti ve başarısını takdiri e karşıladıklarından en küçük 
bir kuşku duymuyoruz. 

Sayın Başbakanın hastalığını öne sürerek Başbakanlığın fiilen boş olduğunu iddia edenlerin ger
çek niyeti ise, bu durumdan siyasal çıkar sağlamaktır. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir)- DSP'li 9 milletvekili söylüyor. 

ORMAN BAKANI i. NAMİ ÇAGAN (Devamla)- Esasen~ hastalığı süresince Başbakanlık 
görevini, konutundan, fiilen, hiçbir devlet işinde aksamaya yol açmayacak şekilde özveriyle yürüt
mekte olan Sayın Başbakanımızın sağlığına bir an önce kavuşmasını, eminim, muhalefet partilerine 
mensup değerli arkadaşlarımız da içtenlikle istemektedirler. (DSP sıralarından "inşallah" sesleri) 

Bu düşünceleri~, gensoryı önergesinin her türlü dayanaktan yoksun olduğunu bir kez daha belir
tir, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN.- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarımza sunacağım: 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Gensoru önergesinin 
gündeme alınması kabul edilmemiştir. , 

Gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmına geçiyoruz. 

Bu kısmın birinci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 55 arkadaşının, 
Türk milli eğitim politikasına aykırı, keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretİrnde kar-
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gaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim sistemini AB ve ulus
lararası standartlardan uzaldaştırdığı ve görevini kötüye kullandığı; bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun ı 59, 228, 230, 240 ve 25 ı inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu hakkında Anayasanın ı 00 üncü ve İçtlizüğün ı 07 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

B) GÖROŞMELER 

1.- Istanbul Milletvekili lrfan Gündüz ve 55 arkadaşının, Türk mi/If eğitim politikasına aykırı, 
keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretimde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, 
toplumsal gerilime yol açtığını, eğitim sistemini AB ve uluslararası standartlardan uzaklaştırdığı ve 
görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 in
ci maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim. Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında Anayasanın 
100 üncü ve 107 nci maddeleri uyarınca bir meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (915) 
esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 878) (1) 

BAŞKAN- Komisyon? .. Hazır. 

Meclis Soruşturması Komisyonunun 878 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış 
ve ilgili Bakana da gönderilmiştir. 

Rapor üzerindeki görüşmelerde, Komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında 
soruşturma açılması istenilen Bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 1 O 
dakikadır. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenilen Bakana ait olup, süresi sınırsızdır. 

Rapor üzerinde ilk söz, şahsı adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu'ya aittir. 

Buyurun Sayın Göksu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz ı O dakikadır. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Milli Eğitim Bakanı 
Sayın Metin Bostancıoğlu hakkında verilen soruşturma önergesi üzerinde hazırlanan rapor hakkın
da söz almış bulunmaktayım; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyia selamhyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmama, soruşturma komisyonunun bir üyesi olarak, komisyonun yap
mış olduğu çalışmalar ... (Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyelim ... 

HÜSEYiN ÇELİK (Van)- Sayın Başkan, çok gürültü var, bu ortamda konuşmak mümkün-
değil. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Sayın Başkan, çok gürültü var. 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Evet, çok gürültü var. 

BAŞKAN - Buyurun, siz devam edin Sayın Göksu. 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Komisyonun yapmış olduğu çalışmalar hakkında genel bir 
bilgi vererek başlamak istiyorum. 

(1) 878 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Milli E~itim Bakanı Sayın Metin Bostancıo~lu hakkında (9/5) esas numaralı soruşturma öner
gesinin genel gerekçesinde Türkçe, Türk Bayra~ı, Türk Milleti, manevi de~erlere ba~lılık gibi 
ifade, kelime ve terimleri yasakladı~ı; milletin dc~erlerine karşı savaş açtı~ı; meslek lisesi ö~ren
cilerini ma~dur etti~i; ÖSYM'ce yapılan bakanlık personelinin görevde yükselme ve yurtdışına 
gidecek e~itim müşaviri, ateşe ve yardımcılarının sınavını ÖDYM'ye aktarmasıyla haksız uy
gulamalara sebebiyet verdi~i; ayrıca, yasalar karşısında eşitlik ilkesini açıkça ihlal etti~i; hukukdışı 
keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla görevini kötüye kullandı~ı; eğitim dünyamızı kaosa sürüklediği, 
iddiaları yer almaktay~ı. 

Bu ve benzeri iddiaları araştırmak üzere soruşturma komisyonu 30 Nisan 2002 tarihinde çalış
masına başladı. lçtüzüğe göre, önce iki ay, yetmedi~i takdirde iki ay daha süresini uzatabilme im
kanı varken, komisyon, birbuçuk ayda çalışmasını tamamlamıştır. Bu birbuçuk aylık süre içerisin
de, 8 toplantı yapılmıştır. Bu 8 toplantının, ilki, ço~unluk sa~lanamadı~ı için yapılamamıştır; çün
kü, başkan ve divanın oluşabilmesi için seçimler yapılacaktı; ancak, ço~unluk sa~lanamadı. İkinci 
toplantıda seçimler yapıldı; üçüncü ve dördüncü toplantıları ise, usul tartışmalarıyla geçti. 

Değerli arkadaşlar, komisyon toplantılarının başından beri üyelere ulaşan veya komisyona doğ
rudan gönderilen tüm bilgi ve belgelerde ismi geçen kişileri,.en azından bazılarını, bakanlığın uy
gulamalarından dolayı mağdur olmuş şahıslar ile müştekileri, usulsüz atama ve işlemlerde imzası 
olan üst düzey bürokratları çağırıp dinteyelim diye ısrarlı taleplerimiz karşısında komisyon bunu 
kabul etmemiştir ve Meclis tatile giriyor, bir an önce bunu bitirmeliyiz savından hareketle, bir an 
önce, gelen bilgi ve belgeleri derinlemesine araştırma yerine, bitirme yöntemini seçmiştir. İşte, 
Sayın Başkanın, komisyonun son toplantısında ... (Gürültüler) 

Sayın Başkan, çok gürültü var. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkanım, bu ortamda müzakere edilmez ki! 

BAŞKAN - Efendim, bütün arkadaşlar ayakta; yani, arkadaşları oturtmak gibi bir sorum-
luluğum yok benim, arkadaşları uyarıyorum. 

HÜSEYiN ÇELİK (Van)- Herkesi oturtun. Biz, şunu oturtun, bunu oturtun demiyoruz ki! 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Göksu. 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - De~erli arkadaşlar, Sayın Komisyon :Başkanı, son toplantının 
açılış konuşmasında, gelen dosyaları bir bir sırahyor. Sayın Cavit Kavak Bey, bakınız ne diyor, 
Komisyon Başkanı oydu çünkü: "Sayın Mahmut Göksu tarafından ı ı- ı2 Haziran 2002 tarihlerinde 
dosyalar geldi. Başkanlık Divanımızda sabahtan beri bunları inceledik. Türk Eğitim Sendikası 
Sinop Şubesinden istek dışı yapılan tayin ve atamalar; usulsüz ve kanunsuz yapılan atamalar; İstan
bul Kartat İlçe Milli Eğitim Müdürü, işlemiş oldu~u suçlara karşın, personel genel müdür yardım
cısı tarafından korunuyor iddiaları; Türk E~itim-Sen Samsun Şubesi; mevzuata aykırı norm kadro 
atamaları; branş Öğretmenleri konusunda sıkıntı yaşanıyor; ders kitaplarının maliyeti. .. " Bunların 
her biri birer dosya, başlıklar halinde. Sayın Başkan okuyor ve "Talim ve Terbiye Kuruluna vekalet 
etme; komisyonlarda kı demsiz görevlilerin çalıştığı; Lise Tarih II programını alamamış öğrencilerin 
durumu; Dünya Bankasından alınan kredilere fesat hususu; milli e~itim müdürlüğüne yapılan usul
süz atamalar ve tabii, bunların dışında, bize de gelen, bunun gibi böyle yüzlerce konu var; ama, Baş
kanlık Divanı olarak geçen hafta aldı~ımız karar uyarınca, bugünkü de~erlendirmeye geçmemiz 
yönünde oybirliğiyle huzurunuza geldik" diyor. 
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Onlarca dosyadan bahsediyor, kendilerine gelen daha yüzlerce böyle konu oldu~unu söylüyor 
Sayın Başkan; ama, Başkanlık Divanı dediği, yani, iktidar partilerine mensup dört arkadaşımızın al
mış olduğu karar gereği, oylamayla işi bitiriyorlar. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, bize gelen dos
yalar; bilgiler ve belgeler yeterince incelenmemiştir; burada da, Sayın Başkan, bunu, zaten, çok açık 
ve seçik ifade etmektedir. · ' 

De~erli arkadaşlar, bize gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda yaptı~ımız araştırmada, Sayın 
Bakanın, ideolojik davrandı~ı, hukuku tanımadığı, usulsüz birçok atamaya imza attı~ı, ideolojik 
yaklaşımıyla e~itim camiasında kaos meydana getirdiği çok açık ve seçik görülmektedir. 

Bakınız, Sayın Bakanın yaptı~ı işlerden bir tanesi, yönetmeli~i de~iştirmektir. Yönetmelikteki 
"Türkçe", "Türk Milleti", "Türk Bayrağı" gibi ifadeler kaldırılıyor. 

De~erli arkadaşlar, Sayın Bakanın, Türk Milletinin edebi, tarihi, kültürel ve manevi de~erlerine 
karşı tutumunu, yapmış oldu~u diğer İcraatiarda da görebiliriz. Kelime temizletiyor; gayriresmi, 
kurmuş oldu~u özel bir alt komisyona "şu kelimeler kitaplara girmeyecek" deniliyor ve bunlar, 
bugün, kendi öğrencilerimizin bilgisi dışına itiliyor. İstiklal, millet, vatan, hürriyet, edebiyat, millet, 
milliyetçilik gibi kelimeler, uzayıp gidiyor. Sayın Bakan "U1ilatün failatün dönemi bitti" derken, 
Türk edebiyatıiıı, türk Milletinin miladını 1923'ten başlatınakla da Türk Milletinin geçmişini inkar 
ettiğini açıkça. ortaya koymaktadır. · 

HALiL ÇALIK (Kocaeli) - Bu söyledi~ine sen inanıyor musun Allahaşkına?! 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - De~erli arkadaşlar, yine, bakın, elimde bir dosya var. Bu dos
yaya göre,. bir müfettiş arkadaş, bir ilçede, bir lisede inceleme yaparken, tarih öğretmeniyle zümre 
toplantısı yapıyor ve orada, ticaret meslek lisesinde okuyan öğrencilerin tarih dersi okumadıklarını 
tespit ediyor ve raporun sonunu şöyle bağlıyor: "Buna bağlı olarak, bu tur okullarda daha önce 
okuyan ve halen okumakta olan ö~rencilerin Tarih Il, yani Osmanlı tarihi okumadan mezun ol
maları gibi ciddi bir yanlışlığın bulundu~u açıkça görülmektedir. Bundan dolayı, yetiştirme prog
ramı uygulansın" diyor; ama, maalesef, o da uygulanmıyor. Bu çocuklar, tarih dersi okumadan 
mezun oldularsa, bunların diplomalarının, aslında, iptal edilmesi lazım; ama, maalesef, Bakanlık, 
tarihe, edebiyata nasıl baktığını söylemleriyle ve eylemleriyle ortaya koymaktadır. Tarih ve Türk 
dili ve edebiyatı derslerinin amacı, geçmişte milletimizin ortaya koymuş oldu~u yazılı ve diğer bel
geleri gelecek nesillere tanıtmaktan ibaret olmasına rağmen, bunların tanıtılmaması için elinden 
geleni yapıyor. 

HALiL ÇALIK (Kocaeli)- Allahaşkına, sen inanıyor musun bunlara?! 

MAHMUT GÖKSU (Devamla)- De~erli arkadaşlar, yine, bakın, Sayın Bakanın hukukdışı uy
gulamalarından bir tanesi; kendisine, komisyonda "Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde 4 
daire başkanlığı varken, 4 tane daha ihdas ettiniz; bu, ne kadar hukukidir" diye sorduk. Sayın Bakan 
diyor ki: "Bakanlı~ımızın önemli projelerini yürütmekte olan Eğitim Teknolojileri Genel Müdür
lüğünün böyle bir yapılanma içinde olması tamamen ihtiyaçtan doğmuştur. Görevlendirilen per
sonele hiçbir ekücret ödemesi yapılmadı~ı gibi, kazamlmış hak sa~layabilecek bir düzenlemeye de 
gidilmemiştir." Yani, bu arkadaşlar ö~retmen maaş ı alıyor, statüleri öğretmen; ama, daire başkanı 
yetkisini kullanıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, oysaki, idarenin şekillenmesi kanunla olur. Bir daire başkanlığı ya kanunla 
ya da Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur; bu, müstakil veya bağımlı olmasına göre değişir. Burada, 
açıkça, kanuna karşı bir işlem vardır. Bu, daire başkanı statüsünde imza atan arkadaşlarımızın atmış 
olduğu imzalar da, aslında geçersizdir. 
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Değerli arkadaşlar, birçok belge vardır; ama, zamanın kısıtlı olmasından dolayı hepsine teker 
teker değinemeyeceğim. Buraya getirdiğim değil, getirmediğim 2 klasör dolusu belge vardır. Biz, 
bunları, Soruşturma Komisyonunda teker teker ele almak istedik; ama, maalesef -dediğim gibi- son 
iki üç toplantıda ancak konulara girebildik. Son toplantıda da, gelen dosyalar başlıklar halinde 
okundu ve oylamayla işi bitiriverdiler; ama, ben inanıyorum ki, Yüce Meclis, bugün, bu dosyaların 
içeriğini açmayan Soruşturma Komisyonunun aldığı kararın tersine, mutlaka, doğru bir karar 
alacaktır. 

Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımız, Sayın Bakanın ideolojik davrandığını önergede belirtmiş. 
Bakın, elimde bir belge var; bu belge, daha önce Muş Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış Hamdullah 
Haspolat hakkındadır. Bu arkadaşımız hakkında, müfettişler, yapmış olduğu teftiş sonucunda, tek
liflerinde diyorlar ki: "Muş Milli Eğitim MüdUrU Hamdullah Haspolat'ın, yine, milli eğitim müdürü 
olarak başka bir ilde görevine devam etmesinin uygun olacağı ... " Yani, Muş'tan alınıp başka bir yere 
verilsin deniyor; çünkü, hakk~ndaki iddialar, isnatlar önemli; ama, Sayın Bakan Bey ne yapıyor; bu 
arkadaşımızı alıyor, Ankara'da daire başkanlığına; nereye, Personel Özlükİşleri Daire Başkanlığına 
getiriyor. Peki, bu milli eğitim müdUrU hakkında, o günün valis.i, yani, sicil amiri olan vali bey nasıl 
si cil vermiş? .. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Göksu, I dakika içinde topariayın efendim. 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Bakın, vali beyin verdiği sicil: "Ketum değildir, dedikoduyu 
sever, menfaatına düşkün olup, ideolojik hareket eder." Yani, alıyor bunu, sicilden sorumlu bir 
dairenin başına getiriyor. 

Değerli arkadaşlar, yine, bu konuda çok fazla örnek vermeye gerek yoktur. Türk Eğitim-Sen 
Sinop Şubesinin göndermiş olduğu raporu okuduğumuz zaman, Sinop'ta bile eğitimin hangi nok
taya geldiği çok açık ve seçik ortaya çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım,' Milli Eğitim Bakanı hakkında basında çok şeyler yazıldı çizildi; ama ben 
çok şey göstermeyeceğim. Eğitimde bir tahribat vardır, işte bunu Ortadoğu Gazetesi manşet yap
mış; "bizim, eğitimdeki bu tahribatı durdurabilmemiz için bugün elimizde önemli bir fırsat vardır. 
Ben diyorum ki, hep beraber eğitimdeki bu tahribatı durduralım; bu rezalet ve felakete artık son 
verelim" bu da yine Ortadoğu Gazetesinden. 

Değerli arkadaşlar, yine Sayın Milli Eğitim Bakanı hakkında, Sayın Milletvekilimiz Agah Ok
tay Güner Bey bir kitap yazmış, herhalde bir bakan görevde iken, aleyhinde böyle bir kitap yazılan 
başka da bir bakan, cumhuriyet tarihinde yoktur. 

Sayın Agah Oktay Güner Bey diyor ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MAHMUT GÖKSU (Devamla)- "Milli Eğitim Bakanlığı bugünkü yanlış gidişten kurtarı lmaz
sa, Türkiye akıbeti meçhul bir felakete gitmekten kurtulamaz. 

Önce Türk dili, kültürü ve tarihi diyenler siyasi mensubiyet taassubunu bir kenara itiniz. 
Cehaletin ihanet çapına ulaştığı bu gidişe hayır, dur deyiniz ... Yoksa yarın çok geç olacaktır ... " 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Göksu teşekkür ederiz. 

İkinci konuşmacı, Antalya Milletvekili Sayın Salih Çelen. 
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Süreniz 1 O dakika. 
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SALİH ÇELEN (Antalya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Metin Bostancıoğlu hakkında, keyfi ve ideolojik uygulamalanyla eğitim ve öğretİrnde kargaşaya ve 
huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı ve görevini kötüye kullandığı iddiasıyla 
verilen, 9.4.2002 günkü 84 üncü Birleşimde görüşüten Meclis soruşturması açılmasına dair önerge 
ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde şahsım adına söz aldım, 
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyoruin. 

Değerli milletvekilleri, yine bir iktidar klasiğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bir soruşturma 
önergesi veriliyor, uyum içinde çalıştığını her fırsatta söyleyen; ancak, gizli oylamalarda, hiç de 
uyum içinde olmadıkları tespit edilen bu üçlü koalisyon iktidarının milletvekilleri, gerçek niyetleri 
ve vicdanlarıyla baş başa kalınca, soruşturma önergelerini kabul ediyor; ancak, sonra, her ne oluyor
sa, belki de komisyon çalışmalan açık olduğundan, bu yaklaşımı terk ederek, yine, iktidar menfaat
ları doğrultusunda, hükümet olmanın verdiği güç doğrultusunda hareket ederek, önce kullandıkları 
oyu değiştiıı:nektedirler. Daha doğrusu, her ne pahasına olursa olsun, çocuklarımızı coplatma 
pahasına da olsa, yerlerde sürükletme pahasına da olsa, Avrupa Birliğini kaybetme, Avrupa Birliği 
kapılarını Yüce Türk Milletine kapatma pahasına da olsa, hatta, Kıbrıs'ı, şehitlerimizin kanlarıyla 
suladığımız Kıbrıs'ı terk etme pahasına da olsa, hükümette kalmak için, her şeyden vazgeçilmek
tedir. Ne var bu hükümette, bilmiyoruz! Aslında, milletimizin tamamı, bu. hükümetin gitmesini is
tiyor. 

Değerli milletvekilleri, az önce bu kürsüde konuşan Sayın Bakan, -hükümet adına yaptığı 
konuşmada- hükümetin İcraatlarının çok iyi olduğunu söyledi. Yalnız, bizim yaptığımız araştır
malara göre, maalesef, hiç de öyle değil. Şimdi, komisyonda, Sayın Milli Eğitim Bakanının savun
masını dinlerken, Sayın Bakan, yapılan bütün faaliyetlerin, yani, kendisi hakkında öngörülen suç
lamaların tamamının, fiillerin büyük çoğunluğunun,. Bakanlar Kurulu kararlarından kaynaklan
dığın,, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yönetmelik değişikliğinden kaynaklandığını söylemiştir. 
Dolayısıyla, asıl suçlunun kendisi değil, Bakanlar Kurulu. olduğunu ifade etmiştir. Ben de, aslında, 
bu soruşturmada, Sayın Milli Eğitim Bakanının değil, tüm bakanların, yani Bakanlar Kurulunun 
Yüce Divana gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten de, bütün fıiller Bakanlar Kurulu 
kararıyla gerçekleşmiştir ve bu Bakanlar Kurulu, almış olduğu ekonomik kararlar nedeniyle, Türk 
Milletini hepten sıkıntıya sokmuştur. 

1999 senesinde kurulan bu hükümet, önce Türkiye'yi esenliğe çıkaracağız iddiasıyla ortaya 
çıkmış, ortaya konulan Tablita programı da, 2000 Kasımında ve 2001 Şubatında duvara toslayarak, 
sekteyc uğrayarak, Türkiye'de çok büyük bir krize neden olpıuş ve bir daha onulması mümkün ol
mayan yaralar açmıştır. Gerçekten de, Türk Milleti, bu hükUmet kurulduğunda, bu hükümete, ken
disinin beklediğinden daha fazla güven vermesine rağmen, toplumun tüm kesimleri, yazılı ve. 
görüntülll basın, sendikalar, demokratik ki tl~ örgütleri, bütün güçler, hepsi çok büyük bir güven gös
termiş olmasına rağmen ve milletimiz de bu hükümetin alacağı ekonomik kararlara çok büyük bir 
umut bağlamış olmasına rağmen, krizlerden sonra bu hükümet bütün bu umutları yitirmiştir. Güveni 
yitiren hükümet de ... Geçenlerde bir gazetede çıkan habere göre, Türk vatandaşları yurt dışına 65 
milyar dolar kaçırmış, Türkiye'de de yastık altına 20 milyar dolar civarında para girmiştir. Bu para 
sisteme girmediği sürece, Türkiye'de istikrarın yeniden tesis edilmesi mümkün değildir. Gerçekten 
de, bu hükümet, aynen kaldığı takdirde, hiçbir şekilde, millet nezdinde güvenini yerine getiremez, 
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güveni sağlayamaz ve vatandaşımız yurt dışına kaçırdığı parayı geri getirmez, sistem eski haline 
gelmez, istikrar olmaz ve maalesef, yatırım olmaz, üretim olmaz, hiçbir şekilde piyasaların eski 
haline gelmesi mümkün değildir. 

İşte, bu nedenlerle, bu hükümetin derhal seçime gitmesi gerekirken, seçime gitmemesi 
dolayısıyla, bana göre Yüce Divana değil -Türk Milletine sorsanız nereye gönderir bilmiyorum
ama, mutlaka bir yerlere gitmesi gerekir. 

HALiL ÇALIK (Kocaeli)- Allah Allah!.. Vay anasını! .. 

SALiH ÇELEN (Devamla)- Türk Milleti diyor ki: "Bu hükümet gitsin, yakamızdan düşsün de, 
nereye giderse gitsin" Yüce Divana mı gider, uzaya mı gider, fezaya mı gider bilmiyorum; ama, bir 
kamuoyu araştırması yapılırsa~ Türk Milleti, gerçekten de, bu hükümetin, artık, yakasından düşmesi 
gerektiğini, düşmesinin doğru olacağını her yerde söylemiştir. 

Sayın Milli Eğitim Bakanımıza Komisyonda sorduğum bir soru var. Sayın Milli Eğitim 
Bakanımız bir belge imzalamış; Teftiş Kurulu Başkanlığına hitaben yazdığı bu yazıda diyor ki: 
'~Milli Eğitim Bakanlığındaki müfettişierin içinde yüzde 75-80 oranında aşın dinci bulunduğu, fez
l~kelerin irticai örgütlerin istekleri doğrultusunda hazırlandığı ... " daha birçok şey yazıyor ve 
neticede "öğrenilmiştir" diyor .. Şimdi, Sayın Bakanın, Bakanlığında bulunan yQzlerce müfettişe 
bakış açısı budur. Yani, müfettişierin yüzde 75-80'inin Milli Eğitim Bakanlığının temel anlayışına 
uygun olmadığını, dinci bir anlayışın hakim olduğunu, bu düşüncede olduklarını ileri sürmüştür. 
Bunu, Sayın Bakan, komisyondaki savunmasında şu şekilde özetlemiştir, şöyle savunmuştur, 
demiştir ki: "Bu benim ifadem değil; bu, tırnak içinde yazıldığı için başkalarının ifadesidir." Ancak, 
Sayın Bakana soruyorum: Madem öyleydi, cümlenin altına niye "öğrenilmiştir" ibaresini koy
dunuz? Bu cümleden hareketle, Sayın Bakan, müfettişiere böyle baktığı için olacak ki, müfettişler 
tarafından hazırlanan raporları kale almamış ve müfettişierin "yargıya sevki gerekir, disiplin cezası 
alması gerekir, savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir" şeklindeki raporlarını kale al
mayarak, kişileri, suçluları yargıya sevk etmemiştir. 

Gerçi, hoş, neticede yanlış hesap Bağdat'tan döner misali, bu yanlışlıklar da yargıdan dönerek, 
Danıştaydan dönerek, kişiler, yargıya giderek cezalandırılmışlardır. En azından, ceza almaları için 
gerekli soruşturmalar ve davalar açılmıştır. Ancak, Sayın Bakanın, müfettişiere bu şekildeki bakışı, 
maalesef, yargıya da gölge düşürmüştür. Sayın Bakan, bir hukukçu olarak "ben böyle şey yap
madım" dese de kabulü mümkün değildir, yapılan işlem doğru değildir. Dolayısıyla, biz, Doğru Yol 
Partisi olarak, hem komisyonda hem de burada, Sayın Bakanın Yüce Divanda yargılanarak, aklan
ması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, esasen, olmayan bir hükümette, Başbakanı olmayan bir hükümette, 
fiilen hiç bulunmayan, yok hükmündeki bir hükümette, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Metin Bos
tancıoğlu'nu Yüce Divana sevk etseniz de sevk etmeseniz de sonuç değişmeyecektir. Zira, şu an ül
kemizde gerçek manada bir hükümet yoktur ki, bakanı olsun ve Yüce Divana sevk edilsin! 

Ayrıca, benden önceki konuşmacıların da açıkladığı üzere, Sayın Bakan, yapmış olduğu uy
gulamalarla Yüce Divana sevk edilmesi gerektiği kanaatini bizde uyandırdığından, Sayın Bakanın 
Yüce Divana sevk edilmesi gerektiğine inanıyor; Yüce Heyeti, burada, saygıyla selamlıyorum. 
(DYP, AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelen. 

Üçüncü konuşmacı, Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Sadri Yıldırım. 

Buyurunuz Sayın Yıldırım. (DYP sıralarından alkışlar) 
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MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, degerli milletvekilleri; 878 sıra 
sayılı, İstanbul Milletvekili Sayın İrfan Gündüz ve 55 arkadaşının, Milli Egitim Bakanı Metin Bos
tancıoğlu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
raporu. hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi, Aziz Milletimizi ve 
vefakar eğitim camiamızı saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, eğitim, ülkemizin çagdaş ve uygar olabilmesi için en önemli, temel un
surlardan biridir; yani, ülkemizin aydınlıga kavuşması, medeniyetin ve demokrasinin gelişm.esi, ül
kemizin kalkınması, refaha ulaşması ve ülkemizin geleceği için egitim çok çok önemlidir; çünkü, 
eğitim, bir milletin can damarıdır ve bir devletin varlık ve bekası eğitimle mümkündür. Başka bir 
deyimle, çağdaş ülkelerde eğitim, her problem in çözümünde ilk akla gelen unsurdur. 

Eğitim meselesi, milli bekamızı ve geleceğimizi ilgilendiren· çok önemli ve partilerüstü bir 
meseledir~. yani, egitim, devlet politikas~ ve milli mesele olmalıdır. İşte, eğitim ve öğrenirnin 
önemini gören devletimiz, onu Anayasa teminatı altına almıştır. Anayasamızın 42 nci maddesinde 
"Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatan
daşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır." denilmektedir. Devletimiz, kanun düzen
leyerek, herkesin, eğitim ve öğrenim hakkından taviz vermeden, kız-erkek ayırımı yapılmadan, eşit, 
zorunlu ve parasız olarak okumasını ve okutulmasını istemiştir; çünkü, ülkenin kurtuluşu, kaliteli, 
vasıflı, iyi bir eğitim ve öğretirole mümkün olur. Bu eğitim ve öğretim de, tarihini, kültürünü, geç
mişini bilen, Türk dilini seven, meslek dallarında çok iyi yetişmiş, Atatürk ilkeleri ve inkılapları 
doğrultusunda milli şuura sahip olan eğitimci ve öğretmen yetiştirmekle mümkün olur; çünkü, bu 
şuurla.yetişen öğretmen, aynı'şuurla öğrenci yetiştirecektir; bu öğrenci de, bu gençlik de, Atatürk'ün 
dedigi gibi, ülkeyi emanet edeceğimiz gençlik olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Atatürk'Un dediği gibi ve devletimizin ve Aoayasamızın gösterdiği 
hedefler doğrultusunda, ülkemizde, demokratik eğitim ve öğretim yapılmakta mıdır? 

Son üç yılda, egitim ve öğretimin durumu nedir: Önce, sekiz yıllık temeleğitime bir bakalım. 
Öncelikle, temeleğitimin, maalesef temeli yok; çünkü, personel yok, altyapı yok, araç-gereç yok, 

. laboratuvar yok, bina yok, çoğu okulumuzda branş öğretmeni yok, halen okullarımızın büyük bir 
kısmında tek öğretmenle eğitim yapılmaktadır, mOstahdem yok, para yok. Bir okula, yıllık, 69 000 
000 lira düşüyor. Öğretmenler değişik branşlardan oldugu için, çocukların seviyesine inemiyor. İl
köğretim okullarında asıl müdür yok; idare, vekil müdürlerle yürütülüyor. Taşımalı eğitimin iki Uç 
aylık paraları hala ödenmemiştir. Bilhassa ilkögretim okullarında rehber, İngilizce ögretmenlerimiz 
yok. Böylece, eğitimde kalite düşüyor. 

Meslek okulları kapatılınca, bundan en çok Anadolu çocukları zarar görüyor; çünkü, okumaları 
engelleniyor, adeta önü kesiliyor. Dolayısıyla, Anadolu KOBİ'lerinin önü de kesilmiş oluyor. 

Sayın Bakanım, fen bilgisi ile din kültürü ve ahlak bilgisi ders programları değiştiği halde, bir 
yıldan beri, ilgili ders kitapları yayınlanınam ış olup, bu durum, öğrencileri ve velileri zora sokmak
tadır. Okullarda okutulan ilköğretim Türkçe programı, eğitimcilere göre, günümüz şartlarına uygun 
değildir. Taslak uygulamalar üç yıl önce yapıldığı halde, halen yeni program ortada yoktur. Okul
larda, diğer derslerin programları çağdaş programa göre yenilendiği halde, ülkemiz ve dilimiz için 
en önemli program olan Türkçe programı halen yenilenmemiştir. 

Milli eğitim yayını olan ders kitaplarını seçen kalifiye öğretmenler görevden alınmış, yerlerine 
iki yıllık yeni öğretmenler tayin edilmiştir. Hatta, şu anda, ders kitapları, öğretmenler tarafından 
yeteri kadar tanınmamaktadır. Dolayısıyla, okullarda, tamamen, özel yayınevlerinin ders kitapları 
tercih edilmektedir. 
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Böyle olunca, ücretsiz kitap kampanyalan iflas etmekte, depolar dolusu kitap çürümekte ve 
kullanım süreleri geçmektedir. Bunların sebebi nedir Sayın Bakanım?! 

Meslek lisesi mezunu öğrencilerin üniversite girişlerinde esas alınan puanlarının hesaplan
masında uğradıkları haksızlığı nasıl gidereceksiniz?! Bunların önü mutlaka açılmalı ve eşit şartlar
da üniversiteye girebilmelidirler. 

Sayın Bakanım, ülkemizde 2 000 000 sakat ve özürlü çocuk vardır, bir bu kadar da yetişmiş in
sanımız vardır. Bunlara yeteri kadar eğitim verebiliyor musunuz, devlet olarak ilgi gösterebiliyor 
muyuz, elinizi uzatabiliyor musunuz?! Yine, bu insanların mağduriyetlerini unutturmak için iş ve aş 
verebiliyor muyuz; yani, kazanılmış olan yasal haklarını verebiliyor muyuz?! Bunlara toplum 
olarak eğilmeli ve öncelik tanımalıyız; çünkü, onlar, bizim kardeşlerimizdir. 

Sayın Bakanım, maalesef, her kesime olduğu gibi, sakat ve özürlülere de eğitim veremiyor
sunuz, onlara da üvey evlat muamelesi gösteriyorsunuz. Artık, siz, bu millete, devletin babalığını 
unutturdunuz; onun için, millet sizden umudunu kesmiştir. 

Son üç yılda, öğretmen tayinlerini sınava tabi tuttunuz; ama, buna rağmen, puana riayet et
mediniz. 

Sayın Bakanım, yine, son üç yılda, tüm eğitim yöneticilerinin yerini değiştirdiniz; 70 il müdürü 
ile şube müdürlerinin yerlerini değiştirdiniz. Çok yerde, milli eğitim müdürlükleri halen vekaletle 
yürütülmektedir. Taşrada, müstahdemler memurluk yapmakta, memurlar ve yöneticiler de müstah-
demlik yapmaktadırlar. Bu mudur çağdaş ve modem eğitim; soruyorum! ~ 

Sayın Bakanım, ülke idaresinde olan basiretsizliğinizi milli eğitimde de gösterdiniz. Milli 
eğitimdeki devlet politikasını değiştirerek, hükümet politikası haline getirdiniz. Açıkça, partizanlık 
yaptınız; ehil ve liyakatli, uzman olan insanları makamlarından alarak, geri görevlere verdiniz. Böy
lece, milli eğitimi de talan ettiniz. Üç yıldır artan hayat pahaldığı karşısında, vatandaşı, çocuğuna 
kitap defter alamaz, harçları yatıramaz hale getirdiniz. Açıkçası, fakir çocuklarına, okumayın 
dediniz. Böylece, vatandaşı, çocuğunu okutamaz hale getirdiniz. 

Sayın Bakanım, eğitimin sorunları çoktur; ancak, hiçbirini çözemediniz. Üç yıldır dile getir
diğimiz, eğitimcilere ve öğretmenlere, başkalarına muhtaç olmadan, ikinci iş yapmadan karınlarını 
doyuracak ücreti ne zaman vereceksiniz? Görülüyor ki, siz Milli Eğitim Bakanı olduğunuz müddet
çe eğitimin sorunları azalmayacak, artacak ve eğitimin kalitesi daha da düşecektir. Böylece, Sayın 
Bakanımın, Türk milli eğitim politikasına aykırı, keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğ
retimde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim sistemini 
Avrupa Birliği ve uluslararası standartlardan uzaklaştırdığı anlaşılmakta. 

Artık, Sayın Bakanın, milli eğitime faydalı olamayacağından, görevi bırakmasını ve çekil-
mesini diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 

Dördüncü konuşmacı, Ordu Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa. 

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

EYÜP FATSA (Ordu)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
Bostancıoğlu hakkında kurulan (9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerin
de şahsım adına söz almış bulunuyorum; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
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Degerli milletvekilleri, 57 nci hükümetin göreve başlamasıyla beraber, ülkemiz her. alanda cid
di krizlerle karşı karşıya kalmış, insanımız agır ekonomik ve sosyal şartlar altında bir umutsuzluga, 
bir çaresizlige sürüklenmiştir. Hükümet, insanımızın yaşadıgı bu krizleri ortadan kaldırmak şöyle 
dursun, yeni krizierin dogmasına sebep olmuştur. 

Degerli arkadaşlar, yaşanılan· bütün ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerden daha vahimi, 
gelecegimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirmek üzere kurulmuş bulunan Milli Egitim Bakan
lıgımızda, Sayın Bostancıoğlu'nun bakanlıgında yaşanmaktadır. Sayın Bakanın üç yılı aşan bakan
lı~ı dönemiyle ilgili, başta Anayasa olmak üzere, temel yasalar ve Türk milli egitim politikasına ay
kırı uygulamaları sebebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi üç ay önce duruma el koymuş ve Bakan 
hakkında bir Meclis so~şturması komisyonu kurulmasına karar ~ermiştir. 

Degerli arkadaşlar, Soruşturma Komisyonu raporunu inceledim. Komisyonu ulaşan bilgi ve 
belgeler dikkate alındıgında, konu Meclis Genel Kuruluna . gelmeden, Sayın Bakanın, ortaya 
~onulan bu gerçekler karşısında siyasi etik ve bakanlık sorumlulugunun geregi olarak istifa etmesi 
gerekirdi. Gerçi, hükümetteki partilere mensup sayın komisyon tlyeleri oy üstünlükleriyle bütün bu 
hukuksuz ve usulsüz uygularnahi.rı görmezlikten gelerek, Sayın Bakanı komisyon raporunda ak
lamışlardır. Şimdi, konu, yeniden Genel Kurulun huzuruna gelmiş, Milliyetçi Hareket Partili ve 
Anavatan Partili arkada~lara hatalarını düzeltme imkanı doğmuştur. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanın bakanlıgı döneminde yapmış oldugu hukuksuz ve usulsüz 
uygulamaların bazılarını dikkatierinize arz etmek istiyorum. · 

Sayın Bakan, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliginde yaptıgı değişiklikle; 

a- "Çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ~~ insani değerlere bağlılığının gelişmesine yar
dımcı olmak" şeklindeki maddesini "çocukların hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce 
ve duygularını anlatabilme ve iletişimi kurabilme becerilerini kazandırma" şeklinde degiştirerek 
"milli", "manevi", "ahlaki", "kültürel" ve "insani değerlere bağlılık" gibi kelime ve ibareleri, 

b~ "Çocukların Türkçe,.Türk Milleti, Türk bayrağı, Atatürk, aile ve insan sevgisiyle ilgili duy
guları uyandırılır ve manevi değerlere bağlılıkları saglanır" maddesi de "çocukların; Atatürk, yurt, 
.ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, 
dürüst, ilkeli, çagdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde 
hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak" şeklinde degiştirilerek "Türkçe", Türk 
Milleti", "Türk Bayrağı", "manevi değerlere bağlılık" gibi kelime ve ibareleri yasaklamış, 

Anayasamız ve ilgili yasalarımızda yer alan ve bu yönüyle korunması ve çocuklarımıza ögretilmesi 
zorunlu olan değerlere adeta savaş açmıştır. 

Sayın Bakan, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamaya konulurken, ilköğretimde yüz
de yüz okullaşma, sınıf mevcutlarının 30'a indirilmesi ve ikili egitimden normal eğitime geçil
mesinin 2000 yılı sonuna kadar sağlanacağını taahhüt etmiştir; ancak, uygulama çok farklıdır; 60, 
70, hatta bazı yerlerde 100 kişilik sınıfların olduğu, 5 sınıfın bir arada eğitim yaptıgı bilinmektedir. 
Okullarımız, bu haliyle, modem egitim kurumlarından çok, adeta koyun ahırlarını andırmaktadır. 
Oysa, Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.7.2001 günlü birleştirme raporunda bu hedeflerden hiçbirinin 
gerçekleşmediği tespit edilmiştir. 

Üç yıldan bu yana katrilyonlarca harcama yapmış olan Bakan, 50 okulun tuvaletini bile yap
tıramadığını maalesef itiraf etmiştir. 

Sayın Bakan, sekiz yıllık egitim uygulamalarında, her türlü desteğe rağmen, görevini ihmal et
tiği için başarısız olmuştur. Uygulamalarıyla, sekiz yıllık zorunlu eğitimi, sorunlu eğitim haline 
getirmiştir. 
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Değerli arkadaşlar, yurtdışında görevlendiritecek eğitim müşaviri, ataşe ve ataşe yardımcılığı 
sınavı, iki yıl öncesine kadar ÖSYM tarafından yapılırken, Sayıı1 Bakan, bu görevi, Bakanlığına 
bağlı ÖDYM'ye aktarmış; sınava katılanlar arasında sınav sorularını hazırlayan, soru ve cevapları 
belirleyen, sonuçlarını değerlendirecek olanların bulunduğu iddiaları yaygındır. Hatta, ÖDYM'nin 
bağlı bulunduğu daire başkanı ve bazı personeli bile bu sınavı kazanmışlardır. 

Soruşturma Komisyonu, bu konuyu Sayın Bakana sormuştur. Sayın Bakan, bu merkezin çalış
malarıyla ilgisi olmayan· açıklamalar yapmış ve adı geçen daire başkanının aynı genel müdürlüktc 
çalıştığını kabul etmiştir. Bu sınava 359 kişi girmiş; kazanan 37 kişiden 2 I 'i Ankara' dan, bunun da 
13'ü Bakanlık merkez teşkilatındandır. Sonuçların açıklanmasından sonra, bu sınavın daha başlan
gıçta görülen şaibesi gerçekleşmiştir. Buna rağmen, Sayın Bakan, sınavı iptal etmeyerek görevini 
kötüye kullanmıştır. 

Sayın Bakan, yurtdışı atama mevzuatında yer alan "o ülkenin dilini bilmek esastır" kuralını çiğ
neyerek, Almanca bilmeyen Selma Tarhan'ı ve Ruhi Kılıç'ı Almanya'ya ataşe olarak göndermek 
suretiyle görevini kötüye kullanmıştır. 

Teftiş Kurulu raporunda, Ömer Özüduru'ya 1130 oranında aylıktan kesme cezası ve kurul 
üyeliği görevinden alınma teklifi uygulanmadığı halde, Daire Başkanı Kemal Koçak hakkındaki 
kınama cezası uygulanmış ve görevinden alınmıştır. 

Ayrıca, Ömer Özüduru, Pasifik Yayınları adına felsefe ders kitabı yazıp, üyesi olduğu kurulda 
kabul edilmek üzere, incelemeye sunmuştur. Ömer Özüduru'nun, nüfuzunu kullanarak yazdığı 
kitabı, ders kitabı kabul ettirmek istemesi, Talim ve Terbiye Kurulunu şaibe altında bırakmıştır. Mil
Ii Eğitim Bakanlığının bir bilim ve danışma organı ve kalbi mesabesinde olan bu kurumu, kendi 
emellerine alet etmeye çalışmıştır. Metin Bostancıoğlu, Ömer Özüduru hakkında bugüne kadar bir 
işlem yapmayarak, görevini kötüye kullanmıştır. Soruşturma Komisyonu da, Sayın Bakan da bu 
konuya hiç temas etmemiştir. Bu bile, komisyonun, çalışmalarında gerekli hassasiyeti göster
mediğine işaret etmektedir. 

Taljm ve Terbiye Kurulu Yönetmeliğinde daha önce yapılan bir değişiklikle başkan yardım
cılıkları oluşturulmuştur. Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığından, kanunsuz olarak 
ihdas edilen başkan yardımcılıktarının yönetmelikten çıkarılmasını istemiştir. Buna rağmen, Bakan, 
başkan yardımcılığı unvaniarını kaldırmamış ve Selahattin Meydan, Füsun Köksal, Ahmet Sön
mez'in bu unvanı kullanmalarına göz yummuştur. Böylece, olmayan kadro ve unvan ihdas edilmiş
tir. Bu da, kanunlara göre suçtur. Kısaca, yönetmelik kanuna aykırıdır. Sayın Bakan, bu konuyla il
gili olarak, Talim ve Terbiye Kurulu Yönetmeliğini dayanak göstermiştir. Ne hazindir ki, bu soruş
turmaya eklenen yönetmelikte yer alan 5 inci madde, 1999'da değiştiritmiş eski maddedir. 

Görüldüğü gibi, Sayın Bakan ve koruduğu bürokratlar, kabul ettikleri ve uyguladıkları yönet
meliğin bile farkında değillerdir. Belge ve yönetmelik gösteriyoruz diye, hem soruşturma komis
yonunu hem Meclisi yanıltmaktadırlar. Komisyon bu konuyu in~elememiş, Bakan da görmezlikten 
gelmiştir. 

2001-2002 öğretim yılından itibaren beş yıl için ders kitabı. kabul edilen bir özel yayınevine ait 
Güzel Konuşma ve Yazma 1 ve 2 kitapları, bizzat Metin Dostancıoğlu tarafından kurulan bir bilir
kişi komisyonuna incelettirilmiştir. Bu yeminli bilirkişi komisyonu, kitaplarda pedagojik yönden 
çocuklara zararlı olabilecek ve yanlış bilgiler yer aldığını tespit etmiştir. So~radan yapılan inceleme 
sonunda, bu gibi hatalar olduğu tespit edilen kitaplar, yönetmeliğe göre, iptal edilir. Talim ve Ter
biye· Kurulu Başkanlığı ve bu başkanlığa bağlı Ders Kitapları İnceleme Merkezi, her nedense bu 
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kitapları iptal etme yoluna gitmemiş ve yine, okutulmasına devam edilmesini sağlamıştır .. Bakana, 
Müsteşara, Teftiş Kuruluna ve Talim ve Terbiye Kuruluna intikal ettirilmiştir; ancak, hiçbir kurum 
görevini yerine getirmemiş ve zincirleme usulsüzlük devam etmiştir. 

Milli Eğitim Bakanı, meslek liselerinin 9 uncu sınıfından genel liselere geçişi, kanuna aykırı 
yapılan düzenlemelerle engellemiştir. Bu düzenleme binlerce insanı yargıya götürmüş ve yargı da 
bu düzenlemeyi iptal etmiştir. Kanunsuz olarak mevzuat düzenleyip binlerce insanı mahkeme 
kapılarına düşüren Sayın Bakan, görevini hangi yasaya uygun olarak yapmıştır? Bu olay bile, bir 
bakanın istifası için yeter bir sebeptir. 

Sayın Bakan· dava açan personel sayısının 35 000 olmadığını söylüyor; oysa, soruşturma 
komisyonuna verdiği ifadede 8 OOO'den fazla dava açıldığı görülmektedir. Sayın Bakana göre bu 
önemli bir sayı değildir. Kaldı ki, Danıştayda süren davanın ı ı OOO'den fazla olduğu bilinmektedir. 
Sayın Bakan kendi personelini mağdur edip mahkeme kapılarında süründürüyor, sonra da kanun ve 
yönetmeliklere uygun hareket ettiğini söylüyor. 

Değerli arkadaşlar, aşağıda size bir ibret belgesi sunuyorum. Bir bakan ki, çalıştığı insanları 
dinci diye suçluyor, irticacı diye suçluyor; suçluyor, ama, bir belge de gösteremiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - ı dakika içinde toparlayınız efendim. 

EYÜP FATSA (Devamla)- Bakın, yazıdan aynen okuyorum; Sayın Bakan imzalı yazıda ne 
deniliyor: "Milli Eğitim Bakanlığındaki müfettişierin içinde yüzde 75-80 o~anında aşırı dinci bulun
duğu, fezlekelerini irticai örgütlerin istekleri doğrultusunda hazırladığı, bu kapsamda atandığı öğ
renilmiştir." Müfettişlerine iftira eden bir kimse, bu kurumda nasıl bakanlık yapmaya devam 
edebilir? Bir tarafta, evrakta sahtekarlık yapan korunuyor, öte yandan, bir suçu olmayan insanları 
dinci olarak suçluyor. Bir taraftan, bazı insanları sekiz yıllık eğitime karşı olmakla suçluyor, öte 
yandan, tazminat cezalarına mahkum ediliyor. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, ders yılının ortasında yönetmelik değişikliği yaparak ı3-ı4 
yaşında "ben okumak ve aydınlanmak istiyorum" diyen öğrencilerin Uzerine panzer gönderip kol
Iarına kelepçe takılınasına sebep olmuş ve Anayasanın 42 nci maddesine rağmen öğrenim özgür
lüğüne bizzat kendisi darbe vurarak, babaları durumundaki öğrencilerine sahip çıkmamıştır. 

Değerli arkadaşlar, sonuç olarak, hakkında soruşturma açılmış olan Sayın Bakan, yukarıda say
dığım gerekçelerin, benden önce konuşan ve benden sonra konuşacak olan arkadaşların ortaya koy
duğu gerçeklerin her birisi bir bakanın görevden alınma sebebidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

EYÜP FATSA (Devamla)- Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Beşinci olarak, Amasya Milletvekili Sayın Akif Gülle; buyurun. (AK Parti sıralarından alkış
lar) 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi 
en içten duygutarla selamlıyorum. 

Bugün, milli· eğitim ve milli eğitim camiamızı ilgilendiren önemli bir konuyu müzakere 
ediyoruz. Biraz sonra, her birimiz, tarihe not düşecek kanaatlerimizi, vicdaniarımızla baş başa 
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kalarak elbette vereceğiz. Bu günler Milli Takımımızın başarılarıyla coştuğumuz, gurur duy-
. duğumuz günler. Keşke, Milli Takımımız gibi milli eğitimimiz için de aynı. duyguları hissedebilsek 
aynı coşkuları beraberce yaşayabilseydik. En azından, milli eğitimimizin daha iyi, daha verimli, 
daha başarılı .olabilmesini konuşabilsek, bunları tartışabilseydik. Keşke, yeni tatile giren yav
rularımızı, üniversite adaylarımızı, 500 OOO'in üzerindeki öğretmen camiamızı konuşabilsek, tar
tışabilsek; onlara, ümit vaat eden, yarınları vaat eden bir şeyler söyleyebilseydik; ama, ne yazık ki, 
gündemimiz ve konuşmaya mecbur olduğumuz konu bir milli eğitim bakanının sorgulanmasıdır; 
Yüce Divana gidip gitmemesi konusunda tartışma yapmamecburiyetinde kalışımızdır. 

Değerli arkadaşlar, Yüce Meclis yaklaşık Uç ay önce, yine bu konuyla ilgili toplanmıştı. Bu 
kUrsUden konuşmalar yapılmış, iddialar ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddiaların, o zaman için siz
ler tarafından ciddiye alındığına şahit oluyoruz. Evet, yapılan konuşmaları ve iddiaları sizler cid
diye almıştınız ve bu Yüce Meclisin çoğunluğu "bu iddialar araştırılmalı, bunların Uzerine gidil
meli" diye karar vermişti. Bendeniz, sizin tarafınızdan karar verilen o komisyonda görev yapan bir 
arkadaşınızım. 

Bu manada sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer husus, hayatıının bana göre en anlamlı 
bölümünü ifade eden yaklaşık on yıllık bir süre, Milli Eğitim Bakanhğımızın merkez teşkiHitında 
görev yapmakla geçti; hep bununla övündüm; sosyal statüm, görevlerim ne olursa olsun, hep milli 
eğitim camiasının bir ferdi olmakla onur duydum, kıvanç duydum. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimin hemen bu noktasında, komisyon çalışmaları süresince büyük bir 
üzüntü içerisinde olduğumu ifade etmem gerekir. Ülkem adına, gelecek nesillerimiz adına, dünyada 
tek vazgeçemeyeceğimiz varlığımız yavrularımız adına kaygılarımı, endişelerimi ifade etmek, siz
lerle paylaşmak isterim. Bugün itibariyle Türk Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturanlar, Türk 
milli eğitimine yön verenler, Türk milli eğitiminden sorumlu olanlara huzurlarınızda bir çift sözüm 
var. 

HALiL ÇALIK (Kocaeli)- Hemen söyle ... 

AKiF GÜLLE (Devamla)- Dinleyeceksin, sabredeceksin ama ... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Gülle. 

AKİP GÜLLE (Devamla)- Aynısını, Sayın Bakanın, az önce, bir bakanlıkta yaptığt haksız, is
natsız, tutarsız, hiçbir bakana yakışmayan b~r tavır konusunda, arkadaşlarımızın tepkilerini de 
tebessümle karşılıyordu. Aynı tavrı sergiliyorsun; dinlemesini bileceksin. 

HALiL ÇALIK (Kocaeli) - Biliyoruz Akif, biliyoruz 

AKİF GÜLLE (Devamla)- O zaman, dinleyeceksin. 

AHMET GÜZEL (İstanbul) - Siz de, İstanbul Belediyesinde yaptığınız uygulamaları ... 

BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 

AKİF GÜLLE (Devamla) - Komisyon vesilesiyle işittiğimiz, muhatap olduğumuz, belgesine 
ulaştığımız, dinlediğimiz, gördüğümüz ve yaşadığımız milli eğitimin acı gerçeklerini, bu makam da 
oturanlar bize yaşatmamalıydılar; partileri, anlayışları ne olursa olsun, bize bunu yaşatmamalıy
dılar. 

_Değerli.arkadaşlar, iki ay boyunca, komisyon çalışmalarımız esna~ında, bir taraftan, 15 değer
li üye arkadaşımızla, sınırlı da olsa çalışmalar yaptık; diğer taraftan, eğitim camiasının yüzlerce 
me~subu, bizi aradı, telefonla ulaştı, faks yağmuruna tuttu, bizzat yanımıza geldi, bize bilgi sundu, 
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belge sundu. Ancak, ne hikmetse, Sayın Komisyon Başkanı, Komisyonumuzda, iktidar mensubu 
üye arkadaşlarımızın oylarını da arkasına alarak, bütün ısrarlarımıza rağmen~ hiçbir tanık ve mUş
tekinin dinlenilmesine fırsat vermedi, sadece ve sadece, geldi, Sayin Bakan konuştu. Fakat, bütün 
bu çabalara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığında olup bitenleri gizlerneye ve yok farz etmeye hiç 
kimsenin gücü yetmedi. 

' 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, muhalefet şerhimizde, dUşUncelerimizi açık açık or-

taya koyduk. Bilgi, belge ve mevzuata dayanmayan hiçbir şeyi de ne söyledik ne de ifade ettik. 
Sayın Bakan, bize göre, Türk milli eğitiminin amaç ve hedefleriyle bağdaşmayan uygulamalara fır
sat vermiştir, sebep olmuştur. Sayın Bakan, kanun ve yönetmeliklerd~ olmayan yetkileri kullan
maya kalkmış ve tasarruflarda bulunmuştur; Bakanlar Kurulu kararıyla kurulması gereken daire 
başkanlıkları hakkında tasarrufta ·bulunmuştur, kanunla kurulması gereken genel mUdUr yardım
cılıkları, bağımsız daire başkanlıkları hakkında, hakkı olmadığı halde tasarrufta bulunmuş, görev
lendirmeler ·yapmıştır. 

Sayın Bakan, göreve getirdiği şahıslarda liyakat esasına dikkat etmemiş, siyasi kimliği öne 
çıkarmış ve maalesef, liyakati öne çıkaramadığı için, bir emekli öğretmenden, Bakanlığın en teknik 
birimi olan Projeler Daire Başkanlığına dahi atama yapabilm~ştir. Sayın Bakan, hakkında olumsuz 
si cil bulunan, müfettiş raporlarında görevden alınması teklif edilen, değişik şaibelere bulaşmış olan 
kişilere görev vermiş, görevde tutmuş veya üst görevlere taşı.mıştır. 

Sayın Bakan döneminde, Milli Eğitimin kaynakları, değişik vakıf ve demekler aracılığıyla, 
·maalesef, amaçlarının dışında kullandırtlmıştır 

EROL AL (İstanbul) - Mesela? .. 

AKİP GÜLLE (Devamla)- Bunu, Sayın Bakanın kendisi biliyor. 

Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanlığında olmazsa olmaz şart olan, milli ve manevi değerlere 
bağlılık, ahlaki ve kUltürel değerlere olan saygının gereği hususunda, uygulamalarında, maalesef, 
bunlara ters işlemlerin yapılmasına sebebiyet vermiştir, bunları yapanlara katkıda bulunmuştur. 

Sayın Bakan, milli eğitim tarihimizde belki de ilk defa, değerli arkadaşlarımın da ifade ettiği 
gibi, saygın bir kurumun mensuplarını, hiçbir belgeye dayanmadan, hissi, indi ve tarafgir an
layışının bir gereği olarak, potansiyel suçlu görmüş, maalesef, bunu resmi yazışmalara kadar koy
maktan da çekinmemiştir. 

Sayın Bakan, kendi Bakanlık mensuplarını, branş ve daha önceki görev alanlarına göre tasnif 
ederek, yöneticilik sınırlarını aşan hareketler içerisinde bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bu söylediklerimiz ve şu anda ifade edemediğimiz hususların hepsi bilgi ve 
belgeye dayalı hususlardır. Kısaca, Sayın Metin Bostaricıoğlu dönemi, milli eğitimimizin kayıp yıl
larıdır. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Allah Allah! .. 

AKİF GÜLLE (Devamla) - Sorumsuzlukların, kayırmacılıkların, hukukdışı uygulamaların, 
eğitime aktarılan bUtUn kaylıaklara rağmen eğitimde kalitenin daha da aşağıhira dUşUrUldUğU bir 
dönemdir. Kalabalık sınıflar hala milli eğitimin birinci öncelikli meselesidir. Öğretmen açığı ül
kemizin her tarafı için geçerlidir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında herkes rahatsızdır ve de 
tedirgindir. Yani, Bakanlık, hepinizin, ama hepinizin bildiğiniz ve gördUğUnUz şekildedir. Bu söy
lediklerimi hepiniz hem biliyorsunuz hem de her zaman görebiliyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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AKİF GÜLLE (Devamla) - Bugtin, öyle· inanıyorum ki, hepimizin bazı duygularının, 

mülahazalarının ötesine geçme günüdür; yani, tarihe not düşme günüdür. Ben, değerli milletvekili 
arkadaşlarımın bu anlayış içerisinde hareket edebileceklerini düşünüyor ve öyle inanmak is
tiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Son olarak, İstanbul Milletvekili Sayın İrfan Gündüz; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 1 O dakikadır. 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Bostancıoğlu hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerine şahsım adına söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinize ve bizi izlemekte olan aziz milletimize say
gılarımı sunuyorum. 

Dünya Futbol Şampiyonasının kareasma giren ve yarın Brezilya ile yarı fınal mücadelesi 
yapacak olan Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. 

Konu, Metin Bostancıoğlu'nun hukukdışı ve keyfi uygulamalarıdır. Gerek Sayın Bakan, suçüs
tü yakalanmanın telaşı içerisinde gerekse Sayın Başbakan, bakanını koruma içgüdUsüyle konuyu 
farklı bir yöne çekerek komisyonu etki altına almış; böylece, soruşturmanın seyrini değiştirmeye 
çalışmıştır. 

Soruşturma Komisyonu, yaptığı incelemede, hem soruşturma· önergernde hem de onun bir 
açılımı olan, komisyona, 400 sayfa kadar ekle birlikte verdiğim iddialarda yer alan hususların hiç
birinin dikkate alınmadığı, soruşturulmadığı, araştırılmadığı, verdiğim belgelerin rapora bile konul
madığı görülmüştür. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Allah!.. Allah!.. 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla)- Orada "Allah Allah" deme bak!.. Sus!.. dinlemesini öğrenı..· 

Belgelere dayalı iddialarımı, Sayın Bakan "inceleyeceğim, yeni öğrendim, araştıracağım, not 
aldım, sehven yapılmış" gibi, muğlak, anlamsız, mesnetsiz ve soruşturmanın ciddiyetine yakış
mayan cevaplarta konuları geçiştirmeye çalışmıştır. 

Soruşturma Komisyonu, soruşturma mevzuatına ve konunun önemine .göre tarafsız, objektif, 
adil, siyasetten uzak bir anlayışla davranıp görevini yapmış olsaydı, soruşturma önergesinde ileri 
sUrdüğüm her iddiayı ayrı ayrı ve sırasıyla inceler, sonuca bağlardı. Oysa, komisyon, bilirkişi tayin 
etmeyerek, alt komisyonlar kurup bütün bilgi ve belgeleri incelemeyerek, şahitler, mağdurlar ve 
hatta ifade vermek için yazılı müracaat edenleri bile dik~ate almayarak, Bakaniıkça temin edilen 
belgeleri incelemeyerek, TUrk Bayrağının diptornalarda aldığı yeni formu görmeyerek ve daha yüz
lerce belgeyi değerlendirmeyerek, soruşturmayı, Sayın Bakanın lehine sonuçlandırma çabasına gir
miştir. 

Esasen, soruşturma raporu incelendiğinde, bizzat komisyon üyelerinin, bu konuları araştıracak 
olursak iki ayda bu işin içinden çıkamayacakların ı ifade ettikleri dikkate alınırsa, komisyonun, olayı 
ciddiye almadığı ve önyargılı hareket ettiği kendiliğinden anlaşılır. 

-193-



T.B.M.M. B: 117 25.6. 2002 0:3 

Avrupa Birliğine üye ülkelerden birinin sayın bakanı, devletin uçağını iki saat bekletip kızını 
görmeye gittiği basma yansıdığı için, ertesi gün istifa etme nezaketini göstermiştir. Acaba, herhan
gi bir ülke~in bakanı, kendi bayrağında, imzasını taşıyan bir değişiklik yapılmış olsaydı, bizim 
bakanımız gibi görevinde kalmaya devam eder miydi?! (AK Parti sıralarından alkışlar) Ders kitap
larında sövgüler dolu cümleler olan bir kitabı öğrencilere tavsiye etseydi, bizim bakanımız gibi 
görevde kalmaya direnebilir miydi? Kaldı ki, soruşturma yürütüldüğü sırada Adalet Bakanlığına 
vekalet ettirilme gibi bir garabet işlenebitir miydi? 

Sayın milletvekilleri, önce biz ne iddia etmişiz, Sayın Bakan ne cevaplar vermiş, ona bir 
bakalım: Soruşturma Komisyonu, Uzaktan Eğitim Vakfındaki usulsüzlüklerle ilgili konuyu geçiş
tirmiştir. Şöyle ki:. Sayın Bakanın "tüzelkişiliktir" dediği vakıf, özel bir vakıftır ve devletin parası, 
bu özel vakfa, usulsüz olarak, Bener Cordan'ın onayıyla aktarılmıştır. Sayın Bakan, paranın usulsüz 
aktarımını kabul etmiş; ancak, bu paranın yasal faiziyle iadesini sağlamayarak görevini kötüye kul
lanmıştır. 

Özel vakfa aktarılan devletin parası, usulsüz yapılan ihalelerde harcandığı müfettiş raporuyla 
da tespit edilmiştir; ancak, vakıf yetkilileri, usulsüz para aktarma ve ihaleye fesat karıştırdıkları için 
yargılanırken, Şartlı Salıverme Yasasıyla dava düşmüştür. 

Komisyon, gerek Uzaktan Eğitim Vakfı gerekse Milli Eğitim Vakfı ile ilgili hiçbir belgeye 
ulaşma ihtiyacını hissetmemiştir; hiç olmazsa, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü müfettişleri ve Maliye uzmanlarınca, bu vakıftarla ilgili değerlendirmeleri dikkate al
maları gerekmez miydi? 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarihinde, sadece, Osman Nuri Demirel vakası bile, baş
lıbaşına, bir bakanın istifası için yeter, artar bile. 

Yayın ve Kültür Dairesi Başkanı Cumali Demirtaş, bir soruşturma olmaksınız ve gerekçesiz 
olarak görevinden alınmış ve uzman olarak atanmıştır. Yerine ise, üç yıllık yöneticilik ve en az on. 
yıllık memuriyet deneyimi olması gerekirken, sadece dört yıl kadar hizmeti olan Osman Nuri 
Demirel, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmenliğinin 26 ncı maddesine aykırı olarak bu 
göreve atanmıştır. 

Doktor unvanına sahip olmadığı halde, bazı resmi yerlerde doktor unvanıyla görev yaparak 
fazla ücret alan Osman Nuri Demirel hakkında da bugüne kadar bir işlem yapılmamıştır; ancak, 
Sayın Bakan "adı geçen kişinin fazla ücreti iade ettiğini belirtmiş ve doktor unvanını sehven kul
landığını" söylemiştir. Oysa, bu unvan, sehven kullanılmamıştır; çünkü, şahsına yazılan birinci 
yazıda, bu "sehven" kabul edilebilir; kendinin buna müdahale etmesi gerekirken, bundan sonraki iki 
görevlendinnede de, bu unvanı kullanmaya devam etmiştir.· Eğer, Sayın Bakanın iddia ettiği gibi, 
bu unvanın kullanılması sehven olsaydı, adı geçenin, bu parayı bir yıl sonra değil, hemen orada iade 
etmesi gerekirdi.. 

Yönetmeliklere aykırı olarak Yayın Kültür Dairesi Başkanlığına getirilen Osman Nuri Demirel, 
üst yöneticilerin korumasından cesaret alarak, Sebit Yayınları, TED Vakfı ve Tob Yayınevine ait 
bazı kitapların kabulü işlemlerinde evrak üzerinde tahrifat yapmıştır. Müfettiş raporuyla da tespit 
edildiğine göre, adı geçen yayınevlerinin kitapları için verilen "uygun değildir" raporu "uygundur" 
şekline dönüştürülerek ve puanı yükseltilerek, Rekabet Kanununa aykırı şekilde haksız kazanç sağ
lamalarına neden olmuştur. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) -Nereden biliyorsun? .. 
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İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Hepsi belgelidir . 

. Soruşturma raporunda, adı geçenin, idari yönden, yöneticilik görevinden alınması ve 1/30 
oranında aylıktan kesme cezası ~nerilmiştir; ancak, Sayın Bakan, adı geçen personeli korumak için, 
bir alt ceza vermiş, idari yönden müfettişierin önerisine uymayarak, başka bir daireye başkan olarak 
görevlendirmiştir. Bu durum, müfettiş raporuyla tespit edilmiş ve Bakanın, yargılanmasına izin ver
memek kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş, Danıştay ise, itirazı yerinde görerek, 
adı geçenin yargılanmasına karar vermiştir. Bu şahıs, hem daire başkanıdır hem de yargılanmak
tadır. 

Sayın Bakanın, Müsteşar Bener Cordan'ın, Talim Terbiye Kurulu Başkanının birlikte aldıkları 
bir kararla, Talim Terbiye Kurulu Yayın Kültür Dairesi Başkanı Cumali Demirtaş, alındığı bu 
göreve, yargı katarı olmasına rağmen iade edilmemiştir. Yargıda, idarenin haksız işlem yaptığı, if
tiraların asılsız olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucu olarak, mahkeme, Talim Terbiye Kurulu 
tarihinde ilk defa Başkan Orhan Özalp'ı ve Hukuk Müşaviri Meral Dağtekin'i, Demirtaş hakkında 
gerçekdışı haber yayımiayan gazeteyi tazminata mahkum etmiştir. 

Mühribe Akyol, basma da yansıyan devlet güvenlik mahkemesine verdiği dilekçesinde, üst 
düzey yetkililerin karıştığı bazı yayımcıların kayrılmasından, cinsel taciz ve sarkıntılığa kadar 
uzanan çok önemli olaylar anlatmakta ve iddialar ileri sürmektedir. Sayın Bakan, konuyu incelettir
diğini; ama, sübuta ermediğini söylüyor. Kitap İnceleme Komisyonunda görevli iken, bu hanım öğ
retmen, durup dururken mi böyle vahim iddiaları ileri sürüyor! Komisyon, bu öğretmeni dinleme 
ihtiyacı bile duymamıştır. 

EROL AL (İstanbul)- ihale vermiş mi, ihale? .. 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Sayın Bakan, ders kitaplarını incelemek üzere kurulan komis
yonlarda, 1 O yıllık öğretmen olma şartını kaldırarak 2 yıla indirmiştir. Açıklamada "kitap inceleme 
komisyonlarında 2, 3, 5 yıllık öğretmen görevlendirilmiştir" deniliyor. Bir günde 261 ders kitabının 
onayını veren Talim Terbiye Kurulu, daha önce alan uzmanlarınca incelenerek Tebliğler Dergisin
de tavsiye edilen yüzlerce eseri ve bu arada, Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan bazı eserleri, 
alan uzmanı olmayan beden eğitimi öğretmeni başkanlığında oluşturulan bir heyete inceleterek, tav
siye kararının kaldırılmasını sağlamıştır. Çoğu milli ve manevi değerler ağırlıklı bu eserlerin, tav
siye edilen eserler listesinden çıkarılması hangi gayelerle izah edilebilir?! Bu tür eserlerin alan uz
manlarınca incelenmesinden sonra karar verilmesi daha ilmi, daha objektif ve daha hukuki olmaz 
mıydı? 

Basma "diplomada bayrak skandalı" manşe~iyle geçen bu uygulama ve ilgili yasaya muhalif 
olan davranış, özrü kababatinden büyük bir pişkinlikle, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi 
Başkanı tarafından gözden kaçmış bir basım hatası olarak açıklanmıştır. Şu garabete bakınız; işi 
yapan başka, cezayı alan ise bir başkası! Bakan yanlış yapıyor, müsteşar yanlış yapıyor, müsteşar 
yardımcısı ve bu yönergeye paraf atan genel müdür ve yardımcıları yanlış yapıyor; cezayı ise, 
görevi sadece basım formalitesini yürütmek olan şef ve daire başkanı çekiyor. 

Sayın milletvekilleri, diplomalardaki ay yıldız, bayrağımızdaki ay yıldız mıdır; bu ay yıldız, 
uğruna Atatürk'ün gazi, binlerce gencin şehit olduğu ay ve yıldız değildir. Acaba, bu, bayrağı değiş
tirmek bir deneme midir; küçücük bir sınama mıdır; toplumun tepkilerini ölçmek için mi yapılmış
tır?! Meseleye bir de bu yönden bakmak gerekir diye düşünüyorum ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Gündüz, 1 dakika içinde topartar mısınız. 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

0:3 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Vekili Nurettin Başer ... Emanet Çeyiz kitabı var, bakın, Türk 
askerinin cepheden kaçtıgı, Türklerin Ermenileri kıtır kıtır kestigi safsatalarma yer veren bir kitap. 
ilkögretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında -yaz tatilinde okumaları için çocuklara hararetle 
tavsiye ediliyor- ne deniliyor: "Türkler, Rum köyünü basıyor, köylüleri kiliseye tıkıyor ve Rumiara 
bagırıyor. Koca cavır sen de mi içiyon diye, aldı kocaman bir taşı başına vurdu." " ... Toplanıp 
gelecekler, hem sövecekler bize, hem de öldürecekler." 

Bir başka kitap, Çıraklık Dönemi Türkçe 2 nci kitabının birinci metni: "YUzelli kagıtla sürt 
babam sürt" " ... Ulan berduş, dedim kendi kendime ... " " ... altındaki canlı hayvan degil ki çüş deyin
ce dursun. Eşek bile hep yolun kenanndan gider." 

Bu .cümleleri, bu anlayışı, bu ruhu yarının ustaları olacak çıraklarımıza hem de devlet eliyle 
okutuyoruz. 

Bu kitabın ders kitabı olmasında son imza mercii de Milli Eğitim Bakanı Sayın Bostancıoğ-
lu'dur. 

Bu skandal bile bir bakanın istifa etmesine ve Yüce Divanda yargılanmasına yeter sebeptir. 

Saygılarımı arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Gündüz. 

Sayın Çelen, konuşmanızın bir bölümünde "biz Dogru Yol Partisi olarak bu tür soruşturmalar
da ... " dediniz 

SALiH ÇELEN (Antalya)- Kendi adıma konuştum efendim. 

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi veya parti adına degil de, şahsınız adına ... Bunu irticalen, sUr-
çUlisan olarak degerlendiriyoruz. 

SALiH ÇELEN (Antalya)- Sürçülisan efendim. 

BAŞKAN- Bunu, şahsınız adına diye düzeltiyoruz; doğru mudur efendim? 

SALİH ÇELEN (Antalya)- Doğrudur efendim. 

BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim. 

Bu şekilde bilgilerinize sunmuş olayım. 

Evet, Sayın Komisyon Başkanımızın da söz istegi var; buyurun Sayın Başkan. (ANAP ve DSP 
sıralarından alkışlar) 

(9/5) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMiSYONU BAŞKANI MEHMET 
CAViT KAVAK (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis Başkanvekilimizin biraz 
önce yaptığı son açıklamadan sonra, Komisyona karşı takınılan tutumla ilgili konulara cevap ver
miyorum. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOÖLU (Tokat)- Verin efendim; ne varsa verin ... 

(9/5) ESAS NUMARALI MECLiS SORUŞTURMASI KOMISYONU BAŞKANI MEHMET 
CAViT KAVAK (Devamla)- Ancak, 30 Nisan 2002 tarihinde çalışmalarına başlayan komis
yonumuz 7 toplantı yapmış ve tam tutanak tutmuştur. 

MEHMET ERGÜN DAÖCIOÖLU (Tokat)- Varsa ver cevap! .. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilJeri, lütfen ... Biraz önce, siz ne istiyordunuz ... 
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(9/5) ESAS NUMARALI MECLiS SORUŞTURMASI KOMiSYONU BAŞKANI MEHMET 
CAViT KAVAK (Devamla)- Komisyonumuz çalışmalarına yardımcı olmak üzere 3.5.2002 tarih ve 
6 sayılı yazıyla, Adalet Bakanlığından uzman 2 kişi, 3.5.2002 tarih ve 7 sayılı yazıyla, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulundan bir başdenetçi istemiştir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri ·Genel 
Müdürlüğü Tetkik Hilldmieri Gülkin Çeliker ile Aydoğan Sansak, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulundan da Başdenetçi Cemil Çetinkaya görevlendiritmiş olup, 7.5.2002 tarihinde yemin ver
dirilerek Komisyonumuzla birlikte çalışmalara başlamışlardır 

Komisyonumuz .çalışmalarında değerlendirilmek üzere; 1.5.2002 tarih ve 4 sayılı yazıyla Milli 
Eğitim Bakanlığından, bakanlığın çalışmalarına esas teşkil eden mevzuatın (kanun, kanun hükmün
de kararname, tUzük, yönetmelik, tebliğ gibi) birer örneği istenilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 6.5.2002 tarih ve 37622 sayılı yazıları 
ekinde ilgili mevzuat gönderilmiştir. 

1.5.2002 tarih ve 5 sayılı yazı ile, önergede ilk imza sahibi sıfatıyla İstanbul Milletvekili İrfan 
Gündüz'ün dintenilmesi ve elindeki bilgi ve belgeleri Komisyonumuza getirmesi için, 7.5.2002 
tarihli toplantıda hazır bulunması istenilmiştir. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye)- Kronol~jik bir sıralama mı yapıyorsunuz Sayın Başkan? 

(9/5) ESAS NUMARALI MECLiS SORUŞTURMASI KOMiSYONU BAŞKANI MEHMET 
CAViT KAVAK (Devamla)- 7.5.2002 tarihli toplantıda önergede ilk imza sahibi sıfatıyla İstanbul 
Milletvekili İrfan Gündüz, ek açıklamalarda bulunmuş, bilgi ve belgelerini ibraz etmiştir. 

3.05.2002 tarih ve 9 sayılı yazıyla Milli Eğitim Bakanlığından, 4 üncü sınıflar için Türkçe ders 
kitabı ile Kemal Yalçın'ın "Emanet Çeyiz" adlı kitabı istenilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel MüdUrlüğünün, 6.5.2002 tarih ve 37522 sayılı yazıları 
ekinde, 4 üncü sınıflar için Türkçe ders kitabının 2000 ve 2001 yılı baskıları ile "Emanet Çeyiz" ad
lı roman gönderilmiştir. 

9.5.2002 tarih ve 12 sayılı yazıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Osman Nuri Demirel 
ve 13 arkadaşıyla ilgili Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2002/493 E. sayılı dosya istenil
miştir. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Dosyanın rengi kırmızı mıydı, yeşil miydi onu söyle?! 

(9/5) ESAS NUMARALI MECLiS SORUŞTURMASlKOMiSYONU BAŞKANI MEHMET 
CAViT KAVAK (Devamla)- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 10.5.2002 tarih ve 3/7044 sayılı 
yazıları ekinde, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2002/493 esas sayılı dava dosyasının onay
lı bir örneği gönderilmiştir. 

9.5.2002 ve 13 sayılı yazıyla, Danıştay 8. Daire Başkanlığından, meslek liselerinde öğrenim 
gören öğrencilerin genel liselere nakillerinin yapılamayacağına ilişkin genelgenin iptaline ilişkin 
davada vedlen yürUtmeyi durdurma kararı ile esas hakkında karar verilmiş ise ilgili kararın bir ör
neği istenilmiştir. 

Danıştay 8. Daire Başkanlığının 9 Mayıs 2002 tarih ve 126 sayılı yazıları ekinde istenen karar
Iarın birer örneği gönderilmiştir. 

9.5.2002 tarih ve 14 sayılı yazıyla, Milli Eğitim Bakanlığından, 4 üncü sınıflar için TUrkçe ders 
kitabının 1999 ve 2000 yılı basımlarının birer örneği, 2002 yılı Şubat ayı Yönetici Atama, Değer
lendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Sınavı Değerlendirme Komisyonu üyelerinin lis-
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.tesi, sınavı kazananların önceki görevleri, sınavın duyurutma şekli, sınav protokolünün uygulan
masına ilişkin belgeler, "Yaratılış Modeli" isimli video handım din bilgisi derslerinde kullanan öğ
retmenle ilgili bakanlık soruşturma dosyası istenilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının ı3.5.2002 
tarih ve 28 sayılı yazıları ekinde ilgili belgeler gönderilmiş "Yaratılış Modeli" isimli video bandıy
la ilgili disiplin soruşturma evrakının bulunmadığı bildirilmiştir. 

ı5.5.2002 tarih ve ı5 sayılı yazıyla, önergede ilk imza sahibi İrfan Gündüz'den önerge gerek
çesinin 3 üncü· sırasında sözü edilen Danıştay 8. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararı ile bu 
karardan sonra aksine bir uygulamanın yapıldığına dair işlem örnekleri ve yine önerge gerekçesinin 
7 nci ve 8 inci sıralarında yer alan iddialarla ilgili kişi, yer ve zaman gösteren belgeler istenilmiştir. 

· Önergede ilk imza sahibi İrfan Gündüz'ün ı 7.5.2002 tarihli cevabi yazısı ve ekieri gönderilmiş-
tir. 

21.5.2002 tarih ve ı 7 sayılı yazıyla; Danıştay 8. Daire Başkanlığından, 2000/3906 esas sayılı 
davada verilen 5.ı0.2000 tarihli yÜrütmenin durdurulması kararıyla, Milli Eğitim Bakanlığının 
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından resmi ve özel liselere öğrenci nakliyle ilgili 2.6.200.0 
gün ve 58 sayılı genelgesinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin 1.8.2001 tarih ve 2001/44 sayılı 
kararın bir örrieği istenilmiştir. 

Danıştay 8. Daire Başkanlığının 22.5.2002 tarih ve 144 sayılı yazıları ~kinde, istenen karar ör
nekleri gönderilmiştir. 

· 21.5.2002 tarih ve 18 sayılı yazıyla, Milli Eğitim Bakanlığından, Yurtdışı TeşkilatıMesleki 
Eğitim Sınavına katılanlar ile değerlendirme sonuçlarını havi belgeler istenilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu/Başkanlığının 24.5.2002 · 
tarih ve 34 sayılı yazıları· ekinde ilgili belgeler gönderilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonunun 14.3.2002 tarihli 21 inci toplan
tısınd~ kurulmas.ına karar verilen alt komisyondan intikal eden belgeler incelenmiştir. 

21.5.2002 tarih ve 19 sayılı yazıyla, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, savunma alın
ması hususunda Komisyonumuza davet edilmiştir 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı 
değişiklikle, kimseyi aşağılamadığı, küçük düşürmediği, tahkir ve tezyif kastıyla hareket etmediği; 
Milli Eğitim Temel Kanununda da çerçevesi çizilen esaslara aykırı hükümler içermediği, yurtdışın
da görevtendirilecek ataşeler konusunda, Ölçme Değerlendirme Yerleştirme Merkezi konusunda 
kararın Bakan tarafından değil, Bakanlar Kurulu kararı olduğu; dolayısıyla, görevi kötüye kul
lanarak keyfi tasarrufta bulunmadığı; meslek lis.elerinde öğrenim gören öğrencilerin genel liselere 
nakilleri konusunda yargı kararlarına aykırı düzenleyici ve yönlendirici işlemin görülmediği; görevi 
bilerek ve isteyerek ihmal etmediği; norm kadro konusunda yürütme görevinin Bakanlar Kuruluna 
ait olduğu cihetle, görevde yetkiyi kötüye kullanmanın, keza, görevin gerektirdiği yetkiyi,. yasa, 
yönetmelik ve genelgelere aykırı olduğunu bilerek ve isteyerek kullandığı ve işlem yapmadığının 
söz konusu olamayacağı ... Bir norm kadroyla doğuda ve güneydoğuda birçok ilimizde öğretmen 
açığı varken, bu projeyle, öğretmen açığı olan illerde öğretmen açığı tamamlanmış, öğretmen fai
lası olan illerde de açık kapatılmıştır. 

ilk defa yönetici atamalarında sınav sistemi getirilerek sınavı kazanan arkadaşların yönetici ol
maları sağlanmıştır. 
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Bakanlık müfettişlerinin Talim Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkındaki suç duyurusun
da Bakanın kanundan doğan yetkisi çerçevesinde yasal prosedürü izlediği ve gerekçesi de gösteril
mek suretiyle karar verdiği, bu kararın kesin nitelikte olmadığı ve yargısal denetime açık bulun
duğu, denetimin sağlanması bakımından da yasal zorunluluğa uyularak ilgili cumhuriyet savcılığına 
bildirdiği; görev esnasında hiç kimse aleyhine cürüm işlemediği; Emanet Çeyiz kitabının 1998 Ab
di İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü ile 1999 Kültür Bakanlığı. Roman Başarı Ödülü aldığı, basında 
çıkan haberler nedeniyle yanlış anlarnalara ve farklı yorumlamalara sebep olabileceği düşüncesiyle. 
ders kitabının 2001 yılı baskısında Emanet Çeyiz romanına işaret edilen kısmın çıkarıldığı; 

Yaradılış Modeli isimli videobant konusunda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bir inceleme ve 
soruşturmanın bulunmadığının bildirildiği, aksi yolda bir bilgi ve belgenin komisyonumuza intikal 
etmediği; Sayın Bakanın, 13-14 yaşındaki öğrenciler Uzerine panzer yollayıp koliarına kelepçe 
takılınası konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunun, olaylar ile Milli Eğitim Bakan
lığı arasında illiyet bağı kurul_madığı tespit olunmuştur. 

13.6.2002 tarihli değerlendirme ve karar toplantısına 14 üye katılmış ve değerlendirmelerle 
beraber soruşturma önergesi oylanmıştır. 10 üye önergenin reddi yönünde, 4 üye önergenin kabulü 
yönünde oy kullanmışlardır. 

Bu oylama sonucunda, Sayın Bakanın kimseyi aşağılamadığı, küçük dUşürmediği, tahkir ve 
tezyif kastıyla hareket etmediği, görevi kötüye kullanmadığı, keyfi tasarrufta bulunmadığı, görevi 
bilerek ve isteyerek ihmal etmediği, görevde yetkiyi kullanmadığı, görev esnasında hiç kimse aley
hine cilrUm işlemediği nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun Yüce Divana sevkına 
mahat olmadığına karar vermiştir. Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve 
takdirlerine arz olunur. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; daha önce kendi verdikleri önergeye daha sonra ret oyu 
veren siyasi partilerin varlığı, milletin dikkatinden kaçmamaktadır. Bu makamiann yıpratılmaması 
gereken makamlar olduğunu, bir kez daha hatırlatıyorum. 

Soruşturma Komisyonumuz, iki ay boyunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün ve 
Anayasanın emrettiği biçimde toplantılarını gizli yapmıştır; hiçbir surette -basma, televizyonlara
şov dUşüneesi hakim olmamış ve bütün gerekli bilgi ve belgeler ilgili kurumlardan istenmiştir. 

Ben, emeği geçen bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyor, konuyu Yüce Meclisin . 
oylarına arz ediyorum. 

Sağ olun. (DSP ve ANAP sıralarından alkışJar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 

iddialarla ilgili olarak görüş ve düşüncelerini ifade etmek üzere, Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Metin Bostancıoğlu; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

MİLLI EGiTiM BAK.ı\NI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Milli Eğitim Bakanlığında Anayasa, temel yasalar ve Türk milli eğitim politikasına aykırı, 
keyfi ve ideolojik hiçbir tutum ve davranış içinde hareket edilmemiştir. Türk milli eğitimini siyasi 
çıkarlarına daha önce kullanmış olanlara Bakanlığım döneminde izin verilmemiştir. 

Eğitim, Öğretim ve eğitim yönetiminde, hukuka saygılı, genel, objektif düzenlemeler yapılmış, 
bu düzenlemelere uygun hareket edilmiş ve herkesin bu kurallara uyması sağlanmıştır. Partizanlık 
·yapılmamış, hiç kimse kayrılmamıştır. (AK Parti ve SP sıralarından alkışlar [!]) 

MUSA UZUNKAYA (Samsun)- Bakanlığınızdaki parti adaylarını bir sayın bakalım ... 
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MİLLİ EGİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOGLU (Devamla) • Herkesin, liyakat ve 
başarısı oranında, sınavtarla yükselmesi sağlanmış, böylece, öğretmen ve eğitim yöneticileri, güven 
ve huzur içerisinde çalışmışlardır. 

Milli Eğitim Bakanlığı tayin bakanlığı olmaktan çıkarılmış, eğitim ve öğretimde kargaşa ve 
huzursuzluğa son verilmiştir. (AK Parti ve SP sıralarından "Bravo[l]" sesleri) 

RAMAZA~ TOPRAK (Aksaray) - Helal olsun!.. 

MİLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Devamla) - Demokratik, laik ve sos
yal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları dav
ranış haline getirmiş bireyler yetiştirmek ilk amacımız olmuştur. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Helal olsun! 

MİLLİ EGİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOGLU (Devamla)- Beden, zihin, ahlak, ruh ve 
duygu bakımından dengeli, milli,,manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlı, insan haklarına 
saygılı, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmek amacıyla 
çalışılın ıştır. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Yaşa!.. Var ol!.. 

MİLLİ EGİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU.(Devamla) -·Eğitimde çağdışı, karanlık 
zihniyetin yerini, uluslararası standartlar ve çağdaş yöntemler almıştır. (DSP sıralarından alkışlar) 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye)- Nedir o? Nedir o? Yuvarlak konuşmayın Sayın Bakan, karanlık 
dediğiniz nedir, ça~dışı dediğiniz nedir? · . 

MİLLİ EGİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Devamla) - Sayın Başkan, sayın mil-
letve~illeri; Bakanlığımda bütün görevler ... (AK Parti ve SP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, dinleyin lütfen ... Biraz önce az bir gürültüye tahammül edemediniz. Lüt-
fen, biraz dinleyin. 

B~yurun Sayın Bakanım. 

ıŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye)- Çağdışılığı açıklasın, karanlığı açıklasın. 

BAŞKAN -Efendim, dinleyin, herkes açıklar. Yorumlamaktan yoksun değilsiniz. (AK Parti ve 
SP sıralarından gürültüler) 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye)- Çağdışı ne, karanlık ne, içindeki ne, dışındaki ne; hepsini bir 
açıklasın Sayın Bakan. 

BAŞKAN - Dinleme lütfunda bul unun. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

MİLLI EGiTiM BAKANI METiN BOS~ANCIOGLU (Devamla) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Bakanhğımdaki bütün görevler Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkeleri doğrul
tusunda yerine getirilmiştir. Suç olarak nitelenecek hiçbir davranış içerisinde olmadık. Yüce 
Atatürk'ün manevi mirası olan bilim ve ~tın aydınlattığı yolda yUrtldUk ve bu yolda yürümeye 
devam edeceğiz. (DSP sıralarından alkışlar, Ak Parti ve SP sıralarından gürültüler) 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye)- Atatürk'e kurban olun! 

MİLLI EGİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Devamla)- Takdir, Yüce Milletimizin 
ve Yüce Meclisimizindir. Yüce Meclisimizeve Yüce Milletimize saygılar sunarım. (DSP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleı:i, soruşturma önergesi üzerindeki görl\şmeler tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Komisyon raporu, Yüce Divana sevk etmeme yönündedir; ancak, İç
tüzüğün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası "Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki. 
raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükml\ne 
dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm 
uyarınca Başkanlığımıza verilen iki önerge bulunmaktadır. Şimdi bu önergeleri okutacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(9/5) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun Milli Eğitim Bakanı Metin Dostancıoğ
lu hakkında Yüce Divana sevk edilmemesi yönünde vermiş olduğu karara katilmıyorum. 

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun, Türk milli eğitim politikasına aykırı, keyfi ve 
ideolojik uygulamaları sebebiyle ve görevini kötüye kullandığından dolayı, bu eylemlerine uyan 
Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 25 I inci maddel~ri gereğince Yüce Divana sevk edilmesi 
hususunda gereğini arz ederim. 

Veysel Candan 

Konya 

BAŞKAN- Okutaeağını ikinci önerge, okunan bu birinci önergeyi de kapsadığından, ·iki öner
geyi· birleştirmek suretiyle, okunduktan sonra işleme alıp, oylarımza sunacağım: 

Türkiye. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 55 arkadaşının, Türk milli eğitim· politikasına aykırı, 
keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretİrnde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, 
toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim sistemini AB ve uluslararası standartlardan uzaklaştırdığı ve 
görevini kötüye kullandığı; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Dostancıoğlu hakkında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 1 07 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
ve (9/5) esas nurnarait Meclis Soruşturması Komisyonu raporu TBMM Başkanlığınca milletvekil
Ierine dağıtılmış ve bugün, ~5.6.2002 günü görüşülmeye başlanmıştır. 

Komisyon, yaptığı çalışma .sonrasında gerçekleştirdiği oylamadaMilli Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu'nun Yüce Divana sevk edilmesine gerek olmadığına oy çokluğuyla karar vermiştir. 

Soruşturmanın sonuçlandıniması aşamasına gelinmiştir. Komisyon raporu Genel Kurulca 
karara bağlanacaktır. Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporuna, gerekçede 
belirttiğimiz sebeplerden dolayı karşıyız ve raporun reddini ve Bakanın Türk Ceza Kanununun 159, 
228, 230, 240 ve 251 inci maddelerine göre Yüce Divana sevk edilmesini talep ediyoruz. 

Akif Gülle Mahmut Göksu Musa Uzunkaya 

Amasya Adıyaman Samsun 

Şükrü Ünal SaitAçba 

Osmaniye Afyon 
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Gerekçe: 

Komisyon çalışmaları bir buçuk ayda bitirilerek aceleye getirilmiş, soruşturmaya konu olan bir
çok şahıs ile bazı bilgi ve belgelerin temini, yapılan usulsüz işlem ve atamalarda mağdur olanlar ile 
mt)ştekilerin komisyona çağrılıp dinlenmesi üyelerce ısrarla talep edilmesine rağmen, istenen bel
geler temin edilmemiş, söz konusu kişiler dinlenmemiştir. Bakanın dinlenmesi yeterli görülmüştür. 

Komisyon tutanaklarından da anlaşıldığı gibi, Sayın Bakan birtakım atamalarda ideolojik tavır
lar takınmış; bir yanda anarşik olaylara karıştığı müfettiş raporuyla tespit edilen kişileri görevde tut
nianın da ötesinde terfi ettirirken, diğer yanda (Teftiş Kurulu mensuplarında olduğu gibi) hiçbir res
mi belgeye dayanmaks~zın, sadece "bana böyle bilgi geldi" gibi bir gayriciddi ve gayrihukuki id
dialarla veya mezun olduğu okul bahane gösterilerek, pek çok Bakanlık mensubu soruşturma geçir
miş, görevden alınmıştır. Sayın Bakan bu uygulamalarıyla, bir Milli Eğitim Bakanına uymayan bir 
tarafgirlik ve ideolojik ayırırncılık içerisine girmiştir. 

Sayın Bakan yaptığı icraatlarıyla, Türk Milletini millet yapan; edebi, tarihi, kültürel ve manevi 
değerlerine hasmane tutum ve davranış sergileyerek, milli bütünlüğümüze zarar vermiştir. 

Bakanhktaki atamalarda liyakat yerine ideolojik görüş kıstas haline getirilmiştir. 

Yurt d1şına öğretmen gönderme sınavında olduğu gibi, imtihan kazanan bazı öğretmenler yurt 
dışına gönderilmemiş,.·gönderilenlerin birçoğu hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın geri çağrılmış, bu 
konuda verilen birçok idare mahkemesi kararı uygulanmayarak suç işlenmiştir. 

Milli Eğitim gibi (bir milletin geleceğini şekillendiren) bir bakanlığn1 bu tür iddialara maruz 
kalarak devani etmesi, bundan ·sonra da birtakım hukuksuzluklar ve usulsüzlükterin artmasına 
sebebiyet verecektir. Sayın Bakanın ve Bakanlığının bu nevi şaibelerden aklanması, kamu vicdanını 
kanatacak, kaos ve kargaşa ortamına itilen eğitim camiamızı da umutsuzluğa itecektir. Bu nedenle, 
Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 
251 inci maddelerine göre Yüce Divana sevkini talep ediyoruz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri~ önergeleri dinlediniz. 

Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Yüce Divana sevk ancak üye tam
sayısının salt·çoğunluğunun gizli oyuyla alınır" hükmü; 1çtüzüğün ı 12 iıci maddesinin altıncı fık
rasında da "Yüce Divana sevk kararı ancak üye' tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır" hükmü yer 
almaktadır. Bu sebeplerle oy lamayı gizl.i oy lama şeklinde yapacağız ve önergenin kabul. edilmesi 
için 276 kabul oyunu arayacağız. 

Gizli oy lamada kabul oyu 276'nın aitında olduğu takdirde, Yüce Divana sevk kabul edilmemiş 
olacaktır. 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağıİu açıklıyorum: Komisyon sırasındaki katip üye Adana 
İlinden başlayarak adı okunan milletvekiline biri beyaz, biri yeşil, biri kırmızı olmak üzere üç 
yuvarlak pul ile mühürlü zarf verecek ve milletvekilinin ad defterinde adı işaretlenecektir. Millet
vekilleri, belirlenmiş bulunan bu yerden başka yerden pul ve zarf alamayacaklardır. Bildiğiniz üzere 
bu pullardan beyaz olanı kabul,. kırmızı olanı ret, yeşil olanı. ise çekimser oyu ifade etmektedir. 
Oyunu kullanacak sayın üye, katip üyeden üç yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan sonra ve adını 
ad defterine işaretlettirdikten sonra oy hücresine girecek oy olarak kullanacağı pulu hücrede zarfın 
içerisine koyacak diğer iki pulu ise hücre içerisinde bulunan ıskarta kutusuna atacaktır, bilalıara 
hücreden çıkacak olan üye oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanının önünde bulunan kUr
sUdeki oy kutusuna atacaktır. Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir. 
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İsmi okunmayan üye, lütfen, oyunu kullanmasın. 

Şimdi, oylama işlemine Adana İlinden başlıyoruz. 

(Oylar toplanıldı)· 

25.6. 2002 

BAŞKAN- Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? .. Yok. 

Oy lama işlemi tamamlanmıştır. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

0:3 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (9/5) esas numaralı Milli Eğitim Bakanı Metin Dostancıoğ
lu hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonu raporuyla ilgili Yüce Divana sevk yönündeki 
önergenin gizli oylamasına 114 sayın üye katılmış; 107 kabul, 3 ret, ı çekimser, 2 geçersiz. ı boş 

oy kullanılmıştır; bu sonuca göre, önerge kabul edilmemiştir; böylece, Soruşturma Komisyonunun 
raporu kabul edilmiş; yani, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun Yüce Divana sevkine 
mahat olmadığına karar verilmiştir. (DSP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Toplantı yeters~yısı yok Sayın Başkan .. ·. 

HÜSEYiN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, toplantı yetersayısını aramadınız. (DSP sıralarından 
"geçti, geçti" sesleri) 

Ne geçti?! Geçen ne?! 

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Sayın Başkan, izin verir misiniz. 

Sayın Başkan, İçtüzüğün I 46 ncı maddesinde, Anayasanın da zannediyorum 96 ncı maddesin
de, bir kararın oluşabilmesi asgari bir oy sayısına bağlanmıştır; Meclisin çalışabitmesi de yine as
gari bir oy sayısına bağlanmıştır. Bu sayıların biri 139, diğeri 184'tür. 

Sizin şimdi açıkladığın ız ve zabıtlara geçen bilgiye göre, oylamaya katılan 114 kişidir. Burada 
toplantı yetersayısı yoktur; ayrıca, kaldı ki, karar yetersayısı da yoktur. Onun için, oylamanın tek
rarlanması gerekir diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 

Burada, bizim oylamayı yenilememiz söz konusu değildir. Birleşimin devamı içerisinde, açık 
oy lama yaptım, bir yerde; açık oy lamada toplantı yetersayısı vardı. Kaldı ki, burada aranan nitelik
li çoğunluktur; yani, 276'yı bulmak esastır; 274 olsa, 275 olsa dahi, hiçbir anlam ifade etmemek
tedir. Bu nedenle, daha önceki uygulamalar da bu yöndedir. Ama, sizin beyanlarınız da tutanaklara 
geçti. Takdir sizindir. 

Teşekkür ediyorum. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına 
geçiyoruz. 

Önce yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VII • -KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN 
GELEN DiGER iŞLER . 

1.- İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın,· Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un,· Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının,· Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili /şılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2194, 
2/232, 21286, 2/307, 21310, 21311, 21325, 21442, 21449) (S. Sayısı · 527) 
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 
Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkahlığa verilmediğinden, tek-
lifın görüşmelerini erteliyoruz. · -

Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 
müzakeresine kaldığım ız yerden devam edeceğiz. 

2.- Ceza Infaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve 
· Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11744) (S. Sayısı: 786) 

BAŞKAN - Komisyon? .. Yok., 

Ertelenmiştir. 

Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

3.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (1/777) (S; Sayısı : 557) 

BAŞKAN - Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkihltve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine.kaldi~ımız yerden devam edeceğiz. 

4.- Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü Teşkiltil ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğiŞik
ı 

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S. Sayısı: 827) 

BAŞKAN- iomisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. i 
Kamu Kurucl ve Kuruluşlarının Yurtdışı TeşkiHitı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

• 1 • 

Kararnameyle Ilgili Tasarının görüşmelerine başlayacağız. 
ı 

5.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
K~rarname ve Dış1işleri Komisyonu Raporu (1153) (S. Sayısı: 433) 

BAŞKAN - ~omisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir.f 
Sosyal Güveı~Iik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle İlgili 
Tasarının müzaker~sine başlayacağız. 

6.- Sosyal G1ıvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,· Sosyal . 
Güvenlik Kurumu.Teşki/atının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı,· Kayseri Milletvekili 

•• ı .. 

Hasan Basri Ustünbaş ve Uç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanım Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş(er ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11755, 11689, 2/699) 

1 

(S. Sayısı : 666) 1 

! 

BAŞKAN -Komisyon? .. Yok. 
ı 

Ertelenmiştir.! 
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Türkiye İş Kurumunun Kumlması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 7 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle İlgili Tasarının 

müzakeresine başlayacağız. 

7.- Türki'ye Iş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,· Türkiye Iş Kurumu 
Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(11754, 11692) (S. Sayısı: 675) 

BAŞKAN- Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kunımu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 9 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

8.- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Aynı Mahiyetieki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 'Çalışma ve Sosyal İş/er ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (11756, 11691) (S. Sayısı: 676) 

BAŞKAN - Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kunımu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında 6ı6 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle İlgili 
Tasarının müzakeresine başlayacağız. 

9.- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Işler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (11753, 11690) (S. Sayısı : 685)_ 

BAŞKAN -Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyle İlgili Tasarının müzakeresine başlayacağız. 

10.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/209, 11228) (S. Sayısı: 861) 

BAŞKAN- Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek 
Geçici Bir madde Eklenmesine Dair Kanun teklifi, Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, ı ı 36 
Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair 2.5.200ı Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 
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97 nci Maddesine Bir Cümle İlave Edilmesine Dair Kanun Te~lifi, Konya Milletvekili Lütfi Yal
man'ın, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın; 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa ~k 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine 
başlıyoruz. 

11.- Kütahya Milletvekili Emin Karaa 'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Ek/e nmesine 
Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Salih· Erbeyin'in, 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 Tarih ve 4667Sayılı Kanunun 97 nci 
Maddesine Bir Cümle İlave Edilme~ine Dair Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, 
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21950, 21877, 21921, 21928, 
21944) (S. Sayısı : 864) (1) 

BAŞKAN -Komisyon? .. Hazır. 

Hükümet? .. Hazır. 

Komisyon raporu 864 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Tekiitin tümü üzerinde, gruplar adına söz isteği? .. 

HÜSEYiN ÇELİK (Van).; AK Parti Grubu adına, Sayın Bülent Arınç konuşacak Sayın Baş
kan. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - · Sayın Başkan, ben sataşmadan ötürü söz istedim,· zaptı in
celeyecektiniz; ne oldu efendim? Evvela buna bakalım. 

BAŞKAN - AK Parti Grubu adına, Sayın Bülent Arınç; buyurun. 

AK PARTi GRUBU ADlNA BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Öncelikle, biraz evvel yapılan oy lama konusunda bir cümle ifade etmek isterim: Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu hakkında Meclis Soruşturması Komisyonu raporu, verilen güven-

, sizlik önergesiyle oylandı. Bu oylamada, önergenin lehinde 107 oy çıktı, bildiğim kadarıyla, 3 oy 
da önergenin aleyhinde çıktı. Bu, Sayın Bakana duyulan güvensizliği çok açık biçimde ortaya koyan 
bir oylamadır. Hükümet ortağı siyasi partilerin sayın milletvekilleri bile, Sayın Milli Eğitim 
Bakanına güven duyduklarını oylarıyla göstermemişlerdir. İşin bir yönü böyle; onun için, sıraya 
girip tebrik etmenin alemi yok. 

İkincisi, toplantı· yetersayısıyla birlikte, önemli olan, karar yetersayısıdır. Oylamaya iştirak 
eden milletvekillerinin toplam sayısı I 14'tür. 139'un altında kalan böyle bir oylamanın, hangi 
sonucu verirse versin geçerli olmadığını İçtüzük açısından ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili 
yasal müracaatımızı elbette yapacağız. Sayın Bakan burada aklanmamıştır; Vt:rilen önergelerin doğ
ruluğu, 276'nın altında bile olsa, arkadaşlarımızın çoğunluk oylarıyla ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Avukatlık Kanununa bir yeni madde ilavesine ait kanun teklifiyle ilgili, 
hiç detaya girmeden, birkaç cümleyle arz edeceğim konu şudur: Geçtiğimiz yıl çok kapsamlı bir 
değişiklik yapılmıştı Avukatlık Kanununda. Yalnız,, burada, avukatlıkla bağdaşahilen meslekler 

(1) 864 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa ~klidir. 
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sınıfından bazı meslekler çıkarılmıştı ve arkadaşlarımızın müktesep hakları ihlal edilmişti; 

dolayısıyla, bu yıl içerisinde, hemen her siyasi partiye mensup değerli arkadaşl.arımız bir kanun tek
lifine imza koydular ve bu imza komisyondan da aynı şekilde teklif olarak geçti, biraz da gecikmiş 
olarak huzurlarımıza geldi. Yapılan iş fevkalade doğrudur. Bir hata tamir edilmektedir ve Mec
lisimizin hemen hemen uzlaşmasıyla, konsensüsüyle bu teklif ortaya çıkmıştır. Öğretmen avukat
larımızın, yıllardan beri, bu görevleri yaparken, ellerindeki dosyalardan ve müvekkillerinden iliş
kilerini kesmeleri ve bir anda ikisi arasında bir tercihte bulunmaları, elbette, onların mağduriyet
lerine yol açacaktı. Ben, bu konuda arkadaşlarımızın haklı taleplerinin Meclis tarafından karştian
mış olmasından büyük sevinç duyuyorum, olumlu baktığımızı ifade ediyorum ve hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Arınç. 

Sayın Esengün, Saadet Partisi Grubu adına, buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADlNA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) ~ Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün yoğun bir mesai yaptık. Bir gensoru görüştük, bir soruşturma raporunu görüştük, oy
ladık ve su anda da saat 22.30 ve zannediyorum, bütün arkadaşlarımız da bir an evvel birleşimin 
kapanmasını ve toplantının sona ermesini istiyorlar, fazla uzun konuŞmaya da tahammülleri yok 
gibi. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı)- Öyle bir şey yok; serbestsiniz. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Serbest olduğumu biliyorum da, asıl ifade etmek istediğim 
şu: Bugün, bizim verdiğimiz gensoru önergesinde MHP'li, Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri 
tam vücut, tam kadro burada oldu da bizim gensorumuz aleyhinde oy kullandılar; Sayın Bostan
cıoğlu aleyhinde, Milli Eğitim Bakanı aleyhinde yapılan oy lamada bu MHP niye buharlaştı?! Niye 
hiçbiriniz oy vermediniz? Bu okullarda, okul kapılarında zulmedilen öğrencilerin hakkını 

veremeyeceksiniz. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı)- Siz 200 milletvekilisini~ ... 

BAŞKAN - Sayın Seven, lütfen efendim ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Millet Meclisini terk edip gitmekle bu iş olmaz. Yüreğiniz 
varsa, gelin, Bakana destek verin: Eğer, yine de yüreğiniz varsa, gelin, Bakanın yaptığı haksızlık
ları burada tescil edin. Meclisten kaçmak çözüm değildir. (SP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Siz neredesiniz?!. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - MHP bunu hep yapıyor; MHP bunu ta ilk bu Meclis açıldığı 
gün yaptı, öyle devam etti; ama, şimdi, sandık geliyor. Burada yaptığınız bu haksızlıkların ... Zun
netıneyin ki, milleti aldatacağız. Milli Eğitim Bakanı Sayın Bostaiıcıoğlu birsürü haksızlık yapsın, 
o zavallı çocukları okullara almasın, hakkında soruşturma önergesi verilsin ve soruşturmanın hak
lılığına kamu vicdanı kanaat getirsin, herkes desin "haklıdır" ... Size oy veren oy tabanınız bile Sayın 
Bostancıoğlu'nun aleyhindedir; ama, Milliyetçi Hareket Partisi, bugün, yeni bir erkeklik numunesi 
göstermiştir Mecliste; helal olsun size! (SP sıralarından alkışlar) 

_NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Dışarıda görüşürilz ... 
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LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) -Değerli arkadaşlar, biraz evvel yapılan oy lama -Sayın Arınç 
da bahsetti- İçtüzüğe de aykırıdır, Anayasaya da aykırıdır. Bu Meclisin toplanabilmesi için, asgari 
üçte 1 miktarında, Üye tam sayısının üçte 1 'i kadar milletvekilinin hazır olması lazımdır; bunun öl
çüsü de, yapılan oylamarlan çıkan neticedir. 114 üye oy kullandığına göre, bugün toplantı yeter
sayısı o anda yoktur. Toplantı yetersayısı olmayan anda da, oy lama dahil, Meclis hiçbir faaliyet gös
teremez, hiçbir çalışma yapamaz; en azından I 85 üyenin Mecliste hazır olması lazım; bunun birçok 
örneği var. Açık oylamayla oylanınası mecburi olan kanun teklifleri, tasarıları var. Açık oylama 
sonucunda, eğer, o gün, asgari kabul veya ret toplamı, oylamaya katılan, toplantıda hazır bulunan 
milletvekili sayısı 185'i geçmezse; yani, üçte l'i geçme~se, o oylama geçersizdir, ilk birleşimde o 
oy lama yenilenir. Sayın Başkan bu konuda yanlışlık yaptı. Bunu, Başkanlık Divanına götürmek de 
mümkündür; Anayasa Mahkemesine yeni bir içtüzük uygulaması, ihdası yoluyla, Anayasaya ay
kırıhk iddiasıyla götürmek, de mümkündür. 114 üyenin verdiği oyla böyle önemli bir konu sonuç
lanmaz. En azından, lehinde ve aleyhinde verilen tophim ayların, toplantı yetersayısını bulması 
lazım. 

Değerli arkadaşlar, bizim· Meclisimiz enteresan usulleri e çalışıyor. Enteresan derken, şunu ön
celikle ifade edeyim: İçtüzüğümüz Anayasaya aykırı. Bu kUrsUden çok ifade ettik. O zamana kadar, 
biz bunlarrsöylerken, Anayasa Mahkemesi kararını açıklamamıştı. Üç beş gün evvel Anayasa Mah
kemesinin gerekçeti kararı da yayımiandı ve Anayasa Mahkemesi, İçtüzükteki Anayasaya aykırılık
ları gidermek için Yüce Meclisimize üç ay süre tanıdı. Şimdi, bu perşembe günü Meclis tatile 
girecek; üç aylık süre ı Ekimden önce dolacak. Biz, ı Ekim günü toplandığımızda hangi İçtüzükle 
amel edeceğiz, hangi İçtüzUkle yönetileceğiz; Anayasaya aykırı olan İçtUzUk maddeleri ne olacak?! 
Şimdi, bunun muhatabı, tabii ki, birinci derecede Sayın Meclis Başkanı. Ben hayret ediyorum, 
Sayın Başkan, İçtüzüğün değiştirildiği günden bugüne kadar ... Nasıl değiştirildiğini gördük; bir ar
kadaşımız, buradaki dövüşte, kavgada rahmetli oldu; birsürü haksızlıkla, zorbalıkla İçtüzük değiş
tirildi. Ee, sonra?!. Sonra, Anayasa Mahkemesi iptal etti; iptalinden, kararın yayımlandığı güne 
kadar aylar geçti, Meclis Başkanı hiç oralı değil! Hani, iptal edilen, sıradan bir derneğin tüzüğü ol
sa, o dernek başkanı birtakım girişimlerde bulunur, şu işi düzeltelim diye, en azından, parti 
yöneticilerini, temsilcilerini bir araya getirir; ama hiç oralı değil ve şimdi de, işte Anayasa Mah
kemesi kararı yayımlandı. ı Ekimde Meclis açılacak; bakalım, Sayın Başkanımız nasıl bir tedbir 
alacak! Allah bilir, İçtüzük. için· olağanüstü toplantı yapmak mecburiyetinde kalacağız. Toplan
malıyız; İçtüzüğü, muhakkak, ı Ekimden önce Anayasaya uygun hale getirmeliyiz. İşin bir yönü 
bu. 

Bir ikincisi, her sene bütçe görüşmeleri yapılıyor. Son birkaç yıldan beri, bütçe görüşmelerin
de hızlandırılmış turlar yapılıyor. Bu, biraz da, iktidarın; biraz değil, tamamen iktidarın işine geldiği 
için, bakıyorsunuz, Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı bütçesi birleştirilmiş, görüşülüyor. Kül
tür Bakanlığı ile Orman Bakanlığı aynı turda görüşülüyor. Bir ucube görüşme usulü! .. 

. FARUK DEMİR (Ardahan)- İçtüzük üzerinde mi konuşuyorsunuz; yoksa, Avukatlık Yasası 
üzerinde mi?! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Ona da sıra gelecek, sen canını sıkma!.. Sen canını sıkma! .. 
Ben, burada neyle ilgili konuştuğumu biliyorum; bu konuştuktarım da hepimizin lehine ... 

FARUK DEMİR (Ardahan)- Avukatlık Yasası üzerinde konuşun ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- .Senin, eğer, aklın ~u işi almıyorsa, öğren de gel; otur otur
duğun yerde! .. 
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FARUK DEMİR (Ardahan) - Size mi soracağım ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Otur oturduğun yerde, gecenin bu saatinde terbiyesizliğin 
lüzumu yok ... Otur!.. 

FARUK DEMİR (Ardahan) - Terbiyesiz sizsiniz ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sükfit dur! .. 

FARUK DEMİR (Ardahan) - Hangi konu üzerinde söz almışsanız onun üzerinde ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sen necisin ... 

BAŞKAN - Sayın Esengün ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Sen necisin allahaşkına? .. 

BAŞKAN - Milletvekilleri, lütfen ... 

Sayın Esengün, Genel Kurula hitap eder misiniz ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sen, hiç, çıkıp da şu kUrsUden bir şey konuştun mu? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, susturun; yoksa, ben sustururum ... (DSP 
sıralarından gürültUler) 

BAŞKAN - Sayın Esengün, öyle bir hitap tarzı olamaz, yakışmıyor size ... 

Sayın milletvekilleri, lütfen ... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Sustur görelim hadi!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

AYDIN TÜMEN (Ankara)- Birmilletvekilininasıl susturuyorsunuz?!. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

L"Q"TFÜ\ESENGÜN (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar ... 

BAŞKAN - Sayın Esengün, siz, Genel Kurula hitap edin ... Efendim, siz, şahıslara hitap et-
meyin. Lütfen ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan ... 

BAŞKAN - Sayın Esengün, lütfen ... Siz, Genel Kurula hitap edin ... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Demagojiyle olmaz beyefendi! ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Şimdi, bağırmayın, hiç bağırmayın da, sükfit edin, dinleyin ... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen ... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Ağzından çıkanı kulağın işitsin ... 

MELDA BAYER (Ankara) - Sayın Başkan, sözünü geri alsın ... 

BAŞKAN- Sayın Esengün "ben sizi terbiye ederim" lafı yakışmıyor doğrusu; hoş ~ir ifade 
değil.. Lütfen ... Siz Genel Kurula hitap edin efendim. 

Buyurun. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, bakınız, ben, burada ... 

FARUK DEMİR (Ardahan)- Demokrasiye ahşın bir kere ... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Avukatlık Kanunu üzerinde ... 
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LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Avukatlık Kanunuyla, İçtüzükle ... Netice itibariyle, bana, İç
. tüzükten doğan söz imkanını kullanmak üzere kürsüdeyim. O arkadaşımızın sataşmasına kadar 
kimseyi incittiğimi, kimseyi tahkir ettiğimi . zannetmiyorum. Ben, bu kürsüde yıllardan beri 
konuşuyorum; ama ... 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Çok kibar bir şekilde uyardı sizi arkadaşımız. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Hayır efendim .. . 

BAŞKAN -.Efendim, lütfen ... Karşılıklı olmasın .. . 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Sayın Başkan, sizin, öncelikle arkadaşlarımza hakim olmanız 
lazım. Grup başkanvekilierinin birinci görevi odur. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Aynı şekilde ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- O değerli arkadaşıının da bana o konuda ikazda bulunması 
yanlış. Ben, burada ne konuştuğumu biliyorum. Eğer, İçtüzük Anayasaya aykırıysa, sizi de ilgilen
dirir; en az benim kadar sizin de bu konuyu dile getirmeniz lazım. İlle de sataşma olsun diye bir şey 
söyleniyorsa ve benim burada konuşmama mani olunuyorsa, o zaman, lütfen, müsaade edin, ben de 
tepkimi ortaya koyayım. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Tehdit ederek olmaz! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Tehdit değil, hayır ... Başkan susturamazsa, ben ... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen ... 

FARUK DEMİR (Ardahan)- Bu Meclisin kürsüsünil işgal ediyorsunuz, söz aldığınız konu 
üzerinde. konuşacaksınız! 

BAŞKAN - Sayın Demir, lütfen ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) -Neyse, şimdi, sen otur da ... 
/ 

BAŞKAN - Sayın Esengün, siz, Genel Kurula hitap edin efendim ... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bütçe görüşmelerinde - evet, sözümüz 
orada kalmıştı- öyle bir usul uygulanıyor ki, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde partilere düşen süre 
ı O dakika; yani, bir ülkenin adalet sistemi, mahkemelerin, savcıların, haki ml erin, orada çalışan 
bütün·personelin sorunlarının dile getirilmesi, in~an haklarından bahsetmek, demokrasiden bahset
mek, adaletle ilgili bütün düşünceleri dile- getirmek; nihayet, bir bütçe görüşmelerinde ancak ı O 

· dakikaya sığdırılıyor. Şimdi ise, avukatlık kanunda bir küçük değişiklik yapılacak. Yapılan değişik
lik olumlu bir değişiklik. Biz de katılıyoruz ,ve destek veriyoruz; ama, şu anda, her grubun 20 dakika 
gibi, bütçe konuşmalarında dahi eline geçiremediği, sahip olamadığı geniş bir imkan var. Bunu kul
lanmak lazım; ama, işte, yarısı geçti sürenin. Burada söylenecek birçok sözü; yine, maalesef, söy
lemeden huzurunuzdan ayrılacağım. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de en çok tahrip edilen, özellikle son beş seneden beri en çok tah
rip edilen müessese, maalesef, adalet müessesesidir. Keşke, Sayın Adalet Bakanımız bugün bakan
lık sıralarında oturuyor olsaydı. 28 Şubattan bu yana, özellikle son beş.yıldan beri Türkiye'de hukuk 
siyasaJiaştı. Mahkeme lerde, maalesef -yine, maales·ef diyerek ifade ediyorum- adaletin tecelli et
mediği, adaletin mülklin temeli olmadığı bir ortama sürüklendi Türkiyemiz. Adaletin tabii ki en 
önemli unsuru da savunmadır, savunma hakkıdır. Anayasanın 12 nci maddesiyle başlayıp 75 inci 
maddesine kadar devam eden "Temel Hak ve Ödevler" kısmında yazılı hak hürriyetterin varlığı, uy
gulanması ve ihlallerine engel olunmasında savunma hakkı birinci derecede önem arz etmektedir. 
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Haksızlığa, zorbalığa, hukuk tanımazlığa, keyfıliğe dur demenin yolu bu hak ve hürriyetleri savun
mak, ödünsüz ve korkusuz savunmaktan geçer. Yargı sisteminde adaletin tecellisi için savunmanın 
veya vekiUet kurumunun layık olduğu yere kavuşması, savunucuların, avukatların bağımsız faaliyet 
gösterebilmesi, hukukun üstünlüğUnün tesisi için en önemli şarttır. Hukukun üstünlüğü ile savun
manın bağımsızlığı eşanlamlıdır. Savunma sadece mahkemede değil, hak ve ·özgürlüklerin söz 
konusu olduğu her ortamda güçlü olmalıdır, bağımsız olmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de adalet üzerinde söylenilec.ek çok söz var diyorum ve gerçekten 
öyle; ama, bir iki örnekle huzurunuzdan ayrılacağım: Türkiye'de adalet paralıdır, adiiye kapısına 
giden herkes para ödemek mecburiyetindedir. Türkiye'de hukuk davalarında özellikle parası ol
mayan hakkını arayamaz hale gelmiştir. Türkiye'de adaletin gelirleri, devlet bütçesinin gelir 
hanelerinden birisine yazı lmaktadır. Bir önemli husus da, özellikle ceza davalarında iddia ile savun
manın; yani, savcı ile avukatın aynı düzlemde, aynı seviyede bulunmamalarıdır. Yıllardan beri 
devam eden bir topografya hatası hala devam etmektedir. Mahkeme heyetiyle savcıların aynı 
seviyede, aynı kUrsilde oturmaları yanlıştır; bugüne kadar bu yanlış devam etmiştir, bunun muhak
kak düzeltilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de önemli bir konu da işkencedir. Maalesef, işkence, TOrkiye'de 
kurumsallaşmıştır. işkencenin yokluğundan bahsetmek doğru değildir; işkence, maalesef devam et
mektedir, -dediğim gibi- kurumsallaşmıştır. Alınan bütün tedbirlere rağmen, çıkarılan bütün 
yasalara rağmen, bakanlıklarımızın veya adiiyenin bütün iyiniyetli gayretlerine rağmen işkencenin 
önüne geçilememiştir. 

Geçen sene çıkarılan Avukatlık Kanunuyla ilgili, özellikle stajyerlerin bugünlerde bUtUn mil
letvekilierine yansıdığını tahmin ettiğim itirazları var. Bu imtihanın, avukatlık sınavının kaldırıl
ması veya en azından şu anda hukuk fakültesinde okuyan öğrencilere uygulanmaması yolunda 
çeşitli avukatların, çeşitli barolarda staj yapan stajyer avukatların itirazları bizlere intikal etmekte. 
Şu önümdeki yazıda da -gelen faksların birisinde de- 7 madde içerisinde ifade edilmiş durumda: 
"Mesleki kalite çoktan seçmeli bir sınavla belirlenemez. Avukat adayının hukuki bilgisi, zaten, 
fakültenin vermiş olduğu lisans diplomasıyla belgelendirilmiştir, ayrıca bir sınava gerek yoktur. 
ÖSYM tarafından yapılan sınav, meşru bir sınav değildir. Sınava giremeyecek onbinlerce aday, ay
larca bir sonraki sınavı beklemek zorunda kalacaktır, bu da haksızlıktır. Sınavı bekleyen stajyerin 
hukuki statüsü ne olacaktır; stajyer midir avukat mıdır yoksa nedir? Avukatlık mesleğine girmek 
için sınav şartı öngörülmekte beraber, buna ilişkin hiçbir altyapı oluşturulmamış, süratle sınav sis
temine geçilmiştir; bunun da bir çok aksaklığı beraberinde getireceği doğaldır. Yasal değişiklik ve 
ilgili yönetmelikler mevcut haliyle, baştaevrensel hukuk ilkesi olan eşitlik ilkesine aykırıdır" diyor-
lar. 

1 

Sonuç olarak da, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (d) fıkrası ve 28, 29 ve 
30 uncu maddelerinin kaldırılması, eşitsizliği önleyecek değişikliklerin yapılması veya buna ilişkin 
bir geçiş sürecinin getirilerek, stajyer avukatların mağduriyetlerinin önlenmesi için gereğinin yapıl
ması yönünde milletvekillerinden ve Sayın Bakanlığımızdan stajyer avukatların talepleri var, 
ricaları var. Tabii, bUtUn bu taleplerin de ciddi şekilde ele alınması lazım. 

Değerli arkadaşlar, 4 dakikalık vaktimde de, her ne kadar, milletvekili arkadaşlarım Avukatlık 
Kanunuyla ilgili olmadığı yönünde itiraz etseler de, Sayın Bülent Akarcalı'nın, bugün, zan
nediyorum, bUtUn milJetvekili arkadaşlarımıza ilettiği önemli bir yazısını bilgilerinize arz etmek 
zorundayım: 
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"Spor Toto, kumar illetini, her eve, her gence, her telefon sahibine bulaştırma ihalesi açıyor. 
Hep birlikte, insanlarımızı, gençlerimizi kumara alıştıracak bu ahlaksız girişime karşı çıkalım. Baş
bakan Yardımcılarına, bakanlara, bu projeden vazgeçmeleri için yazı göndereHm, bizzat konuşup 
uyaralım. Bu proje, ı 8 yaşından küçükleri de teşvik edecektir. Kumar oynamak isteyen ı 8 yaşından 
küçük genÇ, gidip ı 8 yaşından büyük biriyle anlaşacaktır. Ortalikta gençleri kötü alışkanlıklara it
mekten para kazanan, okul bahçelerinde uyuşturucu satan birsürü pislik, ı8 yaşından küçükler 
adına, belirli bir komisyon, belirli bir pay karşılığında kumar oynayacaktır. Spor Toto Genel 
Müdürü bu konuda gerçekleri görememektedir. Sanal kumara hayır, hayırsız bu kumara, hayırsız bu 
projeye hayır." 

Bunu diyen, Sayın Akarcalı. Bu görüşlere katılmamak mümkün değil. 

Değerli arkadaşlar, son beş yıldan beri, özellikle manevi bünyemiz alabildiğine tahrip edildi. 
Ekonomik krizle birlikte, ahlaki bulıran aldı yürüdü. Uyuşturucu kullanma yaşı, maalesef, ta ı3 
yaşa kadar indi. Bırakın sigarayı, uyuşturucu kullanmak,. çocuk denilecek yaşa kadar indirildi 
maalesef. İrticayla mücadele adı altinda beş yıldan beri uygulanan tedbirlerin, baskıların, mil
letimizi nereye getirdiğini üzülerek görüyoruz. 

Şimdi de, Spor Toto, internet kanalıyla, bütün çocukları da kapsayacak şekilde yeni bir kumar 
projesini hayata koymak niyetinde. Buna karşı çıkmak, herhalde, hepimizin ortak görevidir. Ben, 
Sayın Akarcalı'ya, bu ikazından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın bakanlarımızı, iktidar ve 
tİmhalefet milletvekili ayırımı yapmadan bütün milletvekili arkadaşlarımı, Spor Totonun yaptığı bu 
yeni kumar furyasına karşı çıkmaya davet ediyorum. Gençlerimizi, yavrularımızı, bütün kötü alış
kanlıklardan, sigaradan, kumardan, içkiden, uyuşturucudan korumak için her türlü tedbiri almalıyız 
diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Esen gün .. 

Sayın milletvekilleri, tabii, uzun süre konuşmak hepimizin hakkı; ama, gecenin ilerleyen saati 
ve mutabık kaldığımız bir metin; takdir sizin .. ; 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sayın Sevgi Esen; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADlNA SEVGi ESEN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Avukatlık Kanununa bir madde ·eklenmesine ilişkin kanun teklifi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini kısaca, birkaç cümleyle ifade etmek üzere söz almış bulunmaktayım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Çok kısa bir süre önce reform olarak sunulan bir kanunun bir maddesini, bugün, burada değiş
tirmek durumunda kaldık. Gerçekten, bu, çok üzücüdür; ancak, biz, bunu, bu Mecliste, bu hükümet 
zamanında çok sıkçayapıyoruz ve bir sene önce gelen kanunları, yenid~n, burada değiştirmek 
durumunda kalıyoruz; ancak, burada, kazanılmış haklar söz konusudur, o bakımdan, gelen teklif 
yerindedir, uygundur. 

Doğru Yol Partisi, hukukun üstünlüğüne, kazanılmış olan haklara saygıdan dolayı da bu kanun 
teklifine destek verecektir; hayırlı uğurlu olmasını dil er, hepinize saygılar· sutıarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Esen. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay)- Grubumuz adına, Sayın SalihErbeyin konuşacaklar Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim ... Tabii, bütün grupların herhalde birkaç cümlelik ifadeleri 
olacak. 

-212-



T.B.M.M. B: 117 \ 25.6. 2002 0:3 

ANAP Grubu adına, Sayın Beyhan Aslan; b urun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BEYHAN ASLAN enizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına ,Yüce Mecl'si saygıyla selamlıyorum. 

21 inci Dönem Parlamentosunun yaptıklarının e önemlilerinden biri, eserlerinden biri 4667 
sayılı Avukatlık Yasasıdır. Bu yasa, hukuk alanında atımışen ciddi adımlardan biridir. Bu yasayla, 
biz, savunmayı güçlendirdik ve hukuk devleti olma yo unda çok ciddi adım attık; ama, bu yasayı 
görüşürken, tabii ki, gözden kaçan hususlar da olmuş ol ~ilir. · 

Biz, bu yasada, avukatlıkla bağdaşan işler konusurl~ hukuk alanında, ancak profesör ve 
doçentterin avukatlık yapabileceğini belirtmiştik. Bu, uygu bir düzenlemeydi; ancak, şu ana kadar, 
mesleği ilköğretim ve ortaöğretİrnde öğretmenlik olup da vukatlık yapanlar vardı ve bunların 
müvekkilleriyle ilişkileri vardı; bunlar, dava almışlardı, bür ~ıarı vardı, hem öğretmenlik hem de 
avukatlık yapıyorlardı. Burada, bunların müktesep haklarını d yasayla korumadık Bu, fevkalade 
önemli nizalar doğurdu. Öğretmen olan avukata vekalet ver nler açısından mağduriyetter söz 
konusu oldu. Bu nedenle, biz, buradaki bu kanun değişikliği i kabul etmekle, öğretmen olan 
avukatın müktesep hakkının korunması yanında, müvekkilleri 'n de hakkının korunması söz 
konusu oldu, müvekkil-avukat arasındaki nizalar da sona ermiş ol u. Bu nedenle, çok isabetli bir 
kanun teklifıdir. Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak bu kanun tekli. i destekliyoruz; hayırlı olsun 
diyoruz öğretnienlerimize. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

MHP Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Salih Erbeyin; b yurun efendim. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA SALİH ERBEYİN (Denizli) - Sayın Başkan, eğerli milletvekilleri; 
1 136 sayılı Avukatlık Kanununa Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi hakkında partirpizir' 
görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 

Bildiğiniz gibi, bu kanun teklifinde Parlamentoda temsil edilen tüm partilerdeki milletvekili at
kadaşlarımın teklifi vardır. Bu tekiitin görüşülmesinden de memnunum; çünkü, 1136 sayılı Avuka~
lık Kanununda sadece profesör ve doçentterin avukatlık yapabileceği belirtilmişti; fakat, hukuka 
uygun olarak elde edilen, meşru hakların korunması anlamına gelen kazanılmış hak ilkesiyle düzen
leyici işlemlerin, ancak, yürürlükten sonraki tarihte uygulanabileceği, bir başka değişle, .geri 
yürütülemeyeceği, zira, kişiler aleyhine hükümler içeren düzenleyici işlemlerin geriye yürütülmesi 
halinde kazanılmış hakların ihlalinin söz konusu olamayacağı genel prensibinden hareketle bu 
kanun teklifini verdik. Burada, öğretmen avukat arkadaşlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. 
Biliyoruz ki, adalet, yani, Si!VUnma da adaletin üçüncü ayağı olarak kutsal bir görev dir, ama, öğret
menlik de kutsal bir görevdir. Bu, kendilerine verilen kazanılmış hakkın eğitim camiamızdaki 
görevlerini aksatmadan savunmaya katkıda bulunacaklarını düşünüyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, kanunun, milletimize ve öğretmen arkadaşlara hayırlı olmasını 
diliyor, teşekkür ediyomm. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Demokratik Sol Parti Gmbu adına, Samsun Milletvekili Sayın Yekta Açıkgöz; buyurun Sayın 
Açıkgöz. (DSP sıralarından alkışlar) 
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DSP GRUBU ADlNA YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Avukatlık Kanuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi hakkında, Grubumadına 
söz aldım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, 4667 sayılı Avukatlık Kanunuyla, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu değiştirilmiş, Türk hukuk reformunda büyük bir atılım meydana getirilmiştir. Özellikle, 
yargının vazgeçilmez unsuru savunma, bu yeni düzenlemeyle pek çok eksiği giderme fırsatını bul
muştur. Şimdi de, bu teklifle,. ilk ve ortaöğretim de görev yapan öğretmenierin i cra etmekte olduk~ 
ları avukatlık mesleğini sürdürmeleriyle ilgili geçici ek bir maddeyi görüşüyoruz. 

· 1136 sayılı Avukatlık. Kanununun ı2 nci maddesinin (b) bendi uyarınca, avukatlıkla bir
Ieşebilen işler arasında ilk ve ortaöğretİrnde görev yapan öğretmenler sayılmışken, 4667 sayılı 

yasanın, ı 2 nci maddesinin (b) bendi, hukuk alanında, sadece, profesör, doçent unvanlı kişilerin 
avukatlık yapabileceğini belirtmiştir. Oysa, şu anda, ülkemizde, ı ı 36 sayılı Yasa uyarınca, ilk ve or
taöğretim de çalışan ve avukatlık mesleğini fiilen ve başarıyla yürüten yüzlerce öğretmen ar
kadaşımız bulunmaktadır. Yeni düzenlemeyle, söz konusu öğretmenler, ya öğretmenlik ya da 
avukatlık mesleğinden birini yapm.aya zorlanmaktadırlar. Bu durum, adliyelerimizin işleyişinde 
bazı sıkıntılara yol açabileceği gibi, özellikle, avukat-müvekkil ilişkilerinde yeni sorunlar 
yaratacaktır. Bu nedenle, halen avukatlık mesleğini icra eden ilk ve ortaöğretİrnde görevli öğret
menierin kazanılmış haklarının korunması, mağduriyetlerinin önlenmesi ve hukuki güvenliğin sağ
lanması gerekmiştir. Avukatlık Yasası çıkarılırken gözden kaçan bu hususun düzeltilmesi, kazanıl
mış hakların korunması ve hukuki istikrarın sağlanması açısından gerekliy.di bu düzenleme. Şimdi, 
geçici bu ek geçici maddeyle, fiilen avukatlık yapan öğretmenlerle kanunun çıktığı tarihte staj 
yapan avukatların durumları düzeltilmiş olmaktadır. 

Teklife olumlu oy vereceğimizi beyan ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Sayın Güven, buyurun ... 

KAMER GENÇ {Tunceli) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istemiştim. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim ... Sayın Güven' in, galiba, sataşmadan mütevellit söz talebi var. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Geçen oturumda Sayın Başkan, gerçekten ... 

BAŞKAN - Zabıtları getirttim, burada, şahsınıza ilişkin herhangi bir sataşma yok. Gruba iliş
kin olarak "en devamsız grup" denildi... 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Hayır, başka bir şey var: "Nöbetçi grup başkanvekili hariç, diğer-
leri gelmiyor" diye orada bir ifade var efendim, bakınız. 

BAŞKAN - Hayır efendim ... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Evet... 

BAŞKAN - Bir dakika, okuyayım Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Okuyun, okuyun efendim. 

BAŞKAN - "En devamsız grubun önerisidir; yani, Türkiye BUyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna hiç devam etmeyen ya da nöbetçi olan grup başkanvekilierinin arkasında 20 milletvekiliy
le" diyor. 

Bu konuya açıklık getirmek.Uzere, buyurun efendim. 
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TURHAN GÜVEN {İçel) - Sayın Başkan, mesele şu: Burada diğer grup başkanvekilierine bir 
sözÜm yok; fakat, Sayın Köse, bu grupta, bu .Mecliste en sonra konuşması lazım gelen adamdır. 13 
Haziran 1983'te kurucusu olduğu partide ondört sene kalan bir insanın, ne olursa olsun, ayrıldığı 
partiye bir saygı ifadesi olması lazım; olay budur. 

Sonra, "biz ne yaptık, yaz kursları" falan gibi laf sarf ediyor. "Onun yerine, Kur'an kursu aç
tık" diyor. Evet, açtılar; eskiden 7 yaşında gideni, şimdi 12 yaşında başlatıyorlar; yani, Sayın Köse, 
onunla mı övünüyor?! O nedenle, burada olmadığı için fazla konuşmuyorum; ama, takdirlerine 
bırakıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim, sağ olun. 

YASiN HATİBOOLU (Çorum) - ı 7 yaşında başlatıyorlar Sayın Güven. 

BAŞKAN - Şahsı adına Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avukatlık Kanununa bir 
geçici madde eklenmesiyle irgili olarak hazırlanan yasa teklifi üzerinde kişisel söz aldım; hepinizi 

\ 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce burada bir oy lama yapıldı. Anayasanın 96 ncı maddesine göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üçte ı 'le toplan ır, dörtte 1 'in bir fazlasıyla karar verir. Bu Meclisin karar 
verebitmesi için, toplantı yetersayısı olması lazım. Geçmişte, Mustafa Taşar'la ilgili verilen bir soruş
turma önergesinin oylanmasında, zorlanarak böyle bir karar verildi; bana göre yanlış. 

İkincisi, en büyük hatayı yaptınız sayın milletvekilleri:- Biz, Anayasanın ı 00 üncü maddesini 
değiştirirken gizli oylamayı getirdik. Gizli oylamanın anlamı, milletvekillerinin, oylarını, hür 
iradeleriyle, bağımsız iradeleriyle kullanmasıdır. Yani, milletvekillerinin, genel başkanların emir ve 
direktiflerinin dışına taşarak, şu hücreye girerek, vicdanının sesini dinleyerek oy kullanması lazım.;. 
dır; ama, maalesef, siz, bu Anayasanın, daha, mürekkebini kurutmadan, çok; ama, çok, çok kötü bir 
örnek oldunuz. 

Sayın milletvekilleri, milletvekilliği çok kutsal bir müessesedir. Eğer, bir milletvekili, vic
danının sesine göre oy veremiyorsa, o milletvekilinin milletvekilliği neye yarar?! Şimdi, bu mem
leketi nereye getirdik; memleketi, iflasa getirdik, müstemleke memleketi haline getirdik. Eğer, biz, 
burada, özgür irademizle karar versçydik, bu memleket bu hale gelmezdi; bunu, herkesin bilmesi 
lazım. Keşke bu uygulamayı yapmasaydınız, bu uygulamayı başlatmasaydınız. Ülkeye, büyük bir 
kötülük yaptınız değerli milletvekilleri, gerçekten çok büyük bir kötülük yaptınız. 

Değerli milletvekilleri, bu Avukatlık Kanunu müzakere edilirken, komisyonda, ben, tek başıma 
8 hafta mücadele ettim. 

Getirilen bir maddelik bu değişikliği destekliyorum. Ayrıc~ şurada dinleyen genç avukat
Iarımızla ilgili bir önerge verdik; sonra, bütün grupların bunun üzerinde anlaşmasından da büyük 
kıvanç duyuyorum. 

Değerli milletvekilleri, getirilen bu Avukatlık Kanunuyla, siz, artık, devletin büyük kaynak-
larını avukatların cebine aktardınız. Bakın, 1998 yılında ... (DSP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, ciddi şeyler söylüyorum; rica ediyorum ... Yani, lütfen, dinleyin. 

1998 yılında, ben, Deniz Baykal'la ilgili bir beyanat verdim, gitti bir dava açtı ve mahkeme 
benim hakkımda 1,5 milyar lira tazminata hükmetti, 1998 yılında. Geçen gün bana tebligatta bulun
dular; 1,5 milyar liralık tazminat davasına tahakkuk eden avukatlık ücreti ne kadar biliyor musunuz; 
850 000 000 lira. 
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YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Yok yahu!. 

, KAMER GENÇ (Devamla) - Varsanız bahse, ben size ispatlarım ... 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) -Nasıl yani? .. 

0:3 

KAMER GENÇ (Devamla)- Yahu, anlamıyorsunuz ki! Tabii, siz, bir şey anlamıyorsunuz ki, 
konuşulanları ... 

NECDET SARURAN (İstanbul)- Anlatamıyorsun ki, anlayalım! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın beyler, bir icra ödeme emrini gönderiyor ... Ne diyqr 
avukat; işte, avukatlık tarifesine göre, mesela, işte, 2 milyar liraya kadar yüzde ı O avukatlık ücreti. 
İcra mUdUrüne sordum, ı 00 milyar liralık bir alacagı icraya koydugu zaman ne yazacak biliyor 
musunuz; şuraya bir ı 00 milyar yazacak, altına 5 milyar 800 milyon liralık avukatlık ücreti ... 

Geçen gün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TUrkiye'yi,bir vatandaşla ilgili olarak 250 mil
yar .lira tazminata mahkum etti. O vatandaş, getirecek o ilamı icraya koyacak, 250 milyar lira 
alacak ... Bir kalem yazıyor, bir emeği yok, hemen bir saniyede, altına ıs milyar kUsur avukatlık üc
reti! .. 

Değerli arkadaşlar, dünyanın neresinde avukatlıktan bu kadar bedava para kazandır?! Ayrıca, 
kamulaştırma davaları, birçok toplu davalar var, o davaların hepsinde devlet bUyük para verecek. 

Bir de şunu söyleyeyim size ... 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) -Ne diye para versin yahu?! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, menfaatınıza geliyor ... Burada yiğitlik yapan çok kişi var, 
. menfaatı olmadığı zaman mangalda kUl bırakmayan çok kişi var, parti sözcüleri var; ama, Avukat
lık Kanunu söz konusu olduğu zaman hepsi sustular. Niye; menfaatlarını koruyorlar. Bakın, çok cid
di şeyler söylüyorum burada. 

Degerli milletvekilleri, bakın, kamu alacaklarında dahi bir alacağa faiz tahakkuk edebilmesi 
için, o alacağın ilgiliye tahakkuk etmesi lazım. Bir duruşmaya giriyorsunuz, duruşmada avukatlık 
ücreti takdir ediliyor, hemen o günden itibaren faiz yUrUtUlUyor ... Böyle bir şey var mı dünyanın hiç
bir-yerinde arkadaşlar?! 

Bakın,. siz, Avukatlık\Kanunuyla vatandaşları hak aramaz duruma düşUrdUnUz. Bakın, Adalet 
Bakanına, ben, buradan ... Keşke kendisi olsaydı ... Bu kanun, Avukatlık Kanunu müzakere edilirken 
yalnız ben söz aldım. Bu Genel Kurul üzerinde çok da baskı kurdular, hem komisyonda kurdular 
hem burada kurdular. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Anayasanın ı35 inci maddesine göre, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları üzerinde devletin mali ve idari denetimi esastır deniliyor. Ben, burada Adalet 
Bakanına dedim ki "hani senin denetimin?!" "Biz; bu denetimi böyle yapıyoruz" dedi. Ben o zaman 
dedim ki "sen, o makamını Barolar Birliğine. terk et." 

Şimdi, değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbiryerinde, bir kamu kurumu niteliğindekimeslek 
kuruluşunun ücretini belirleme yetkisi o kuruluşa verilemez. 

Şimdi, bakın, bu kanun çıktıktan sonra, Barolar Birliği, davalarda 50 000 000 liralık ücreti, 
hemen 175 000 OOO'a çıkardı; avukatlık tarifesini. .. İcrada, eskiden 50 000 000 lira olan maktu üc
reti; yani, sonsuza çıkardılar. 

Değerli milletvekilleri, benim burada en bilyUk sıkıntım, devlet bütçesinin bUyük bir kısmı 
buralara gidecek. 

Arkadaşlar, beni dinliyorsan ız, ülkeyi dUşUnüyorsanız, bunu kısa zamanda dUzeltmemiz lazım. 
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EDİP ÖZGENÇ (İçel)- Adalet Bakanlıgı dUzenliyor ... 

KAMER GENÇ (De~amla)- Tamam efendim! Yani, anlamıyorsanız, bari dinleyin! 

Bir defa, Adalet Bakanlıgının denetim hakkını baroların üzerinde kuralım. Baroların, kendi is
tedikleri gibi ücret belirlemesini kaldıralım ortadan. Böyle bir şey olur mu?! Yani, bundan sonra, ar
kad~şlar, gideceksiniz, bir dava açacaksınız ve açtıgınız davanın aşagı yukarı; yani, bir o kadar da 
avukatlık ücreti ödeyeceksiniz; böyle bir şey olur mu?! 

EDiP ÖZGENÇ (İçel)- Bedava mı çalışacaklar?l 

KAMER GENÇ (Devamla)- Efendim, her kişinin bir emegi var; bedava niye çalışıyorsun? .. 
Eskiden bedava mı çalışıyordunuz? .. Verelim devletin bütçesini hepinize canım!.. Yani, böyle bir 
şey olur mu?!. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, bu Avukatlık Kanuı:ıunu, hem, temel kanun kabul ettiniz. 
BUtUn partilerdeki avukat arkadaşlarım ız bunu yaptı böyle. Yani, bu memlekette avukat dışında baş
ka kişi yok mu?! 

EDiP ÖZGENÇ (İçel)- En magdurları avukatlar~ .. 

KAMER GENÇ (Devamla)- Var; ama, burada avukatlar çogunlukta oldugu için, tuttular, dev
letin bütün kaynaklarını kendi lehlerine kullandılar. Böyle bir Avukatlık Kanunu olmaz sayın mil
letvekilleri! 

Sayın milletvekilleri, bu kanunu, Anayasa Mahkemesine götilrilp de, özelikle, bu ücret belir-
' leme konusunu eger iptal ettirebilirsem ne aHi; ama, şuna inanınanızı istiyorum, bu Avukatlık 

Kanunuyla, artık, hak aramak m ilmkOn degil. Bir dava açıyorsunuz, davaya konu olan paranın aşagı 
yukarı yarısına yakınını avukata veriyorsunuz; böyle bir şey olmaz ki; yani, avukat, vatandaşın 
İnalının, millkilnUn ortagı degil ki. özellikle, icra davalarında çok para veriliyor arkadaşlar. Yani, 2 
milyar liraya kadar yUzde 1 O, ondan sonra yüzde 8, yüzde 4 ... Bu, az bir para mı?! 700 milyar liraya 
kadar bilmem yüzde kaç ... Böyle bir şey olur mu?! Onun için, Sayın Adalet Bakanından -keşke, 
bugün, kendisi burada olsaydı- özellikle, rica ediyorum, lütfen, bu Avukatlık Kanununu degiştirio 
ve barolar üzerindeki devletin denetim hakkını tekrar kurun. Aksi takdirde, yarın Barolar Birliği bir 
tarife daha belirleyecek ve avukat, vatandaşa ne gerek yar canım, takip ettigim davanın bUtUn üc
retini ben alırım diyecek. (DSP sıralarından "olur mu öyle şey" sesleri, gilrültiller) Der, der yani; en
gel var mı; yok, yok maalesef. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Meslek etiği var. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, meslek etigi falan kalmış mı? Bakın, tarifeyle ilgili ör
nek veriyorum; 1 ,5 milyarlık bir tazminat davasında 850 000 000 lira avukatlık ücreti ödüyorum. 
Böyle bir şey olur mu?!(DSP sıralarından gUrilltUler) 

EDiP ÖZGENÇ (İçel) - Kim alıyor?! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, karşı taraf alıyor.(DSP sıralarından gürUltUler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatip, düşüncelerini ifade ediyor, lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla)- Yani, 1,5 milyarlık bir tazminat davasında, dört sene geç icraya 
koyuyor, faiziyle birlikte benden 850 000 000 lira avukatlık ücreti alıyor. 

Beyler, şimdi, ya menfaatımızı düşilneceğiz ya memleketi düşüneceğiz. Eger, menfaatınızı 
düşünilyorsanız, benim, size diyeceğim bir şey yok; ama, sizin, menfaatınızı düşüne dUşüne çıkar
dıgınız bu kanunlar -işte, çok kanun çıkarıyoruz şeklindeki övünmeleriniz- Türkiye'de insanları 
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yaşamaz bir duruma soktu, Türkiye'de insanları hak aramaz bir duruma soktu. Eğer, siz, bunu bil
miyorsanız, lütfen gidin, sokaktaki insanlara sorun, icra müdürlüklerine sorun; oradaki insanların ne 
kadar büyük ıstıraplar içinde olduğunu, ne kadar haksız kazançlar sağlandığını görün ve ondan son
ra, lütfen, bu kanunu hiç geç kalmadan düzeltelim. Bunu her zaman dedim, maalesef... 

EDiP ÖZGENÇ (İçel)- Avukatlar haksız kazanç elde etmez; yanlış yapıyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) -Efendim, emeğe dayalı bir kazanç değil. Yani, efendim, şuraya ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

YEKTA AÇIKG9Z (Samsun)- Yanlış yapıyorsunuz! .. 

EDiP ÖZGENÇ (İçel) - Avukatlar haksız kazanç almaz. 

BAŞKAN ~ Sayın milletvekilleri, lütfen ... 

Sayın Genç, ı dakika içinde topartar mısınız ... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, bu arkadaşlarımız ne biliyorlar ne anlıyorlar ne halkın içine 
giriyorlar ne halkın menfaatını düşünüyorlar! Sırf kendi menfaatınl ... 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Avukatları bu şekilde suçlayamazsınız!.. 

' KAMER GENÇ (Devamla) - Burada da bana müdahale ediyor. Ben doğruları söylüyorum, ben 
sana misal veriyorum; diyorum ki, bana· ı ,5 milyar lira aleyhime hükmedilen tazminattan dolayı 
850 000 000 avukatlık ücreti ödedim. İşte, 6. İcra Dairesinde de, ben, evvelsi gün bu parayı ödedim. 
6 milyar olarak ödedim. 1,5 milyar liralık tazminat davasına, 6 milyara yakın, 5 8 ı O 000 000 lira 
ödedim, Deniz Baykal ve avukatlarına. Böyle bir avukatlık ücreti olur mu?! 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Faizdir o ... 

KAMER GENÇ·(Devamla)- Neyse! .. Sen anlamıyorsun kardeşimi Anlamıyorsan, sus yahu! 
Susun be kardeşim! Susun yahu! Anlamasını bilin! Anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz, anlamıyor
sunuz!.. Rica ediyorum yahu!.. 

EDiP ÖZGENÇ(İçel)- Sabahtan beri avukatları suçlayıp duruyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla)- Onun' için, anlamadığınız konularda da görüşmeyin, düşünce 
beyan etmeyin ... Kim olursa olsun, gücünüz varsa, gelin, kamuoyu önünde tartışalım. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Yanlış biliyorsunuz ... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada, cebinize haksız parayı indirmekte, çok iştahla gülüyor-
. sun uz; ama, yarın halk da sizin belanızı verecek! 

Saygılar sunuyorum. 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Sayın Genç, yanlış söylüyorsunuz. 

EDiP ÖZGENÇ (İçel)- Avukatları bu şekilde düşüremezsin! 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Şimdi, sorular bölümüne geçiyoruz. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, ben, Adalet Bakanına bir soru soracağım. 

Bu sene, bütçesinden, Barolar Birliğine kaÇ lira para ödemişlerdir? Biliyorsunuz, yeni getir
diğimizAvukatlık Kanununda ... Burada, o Avukatlık Kanununu savunan kişiler, devlet bütçesinden, 
yüzde 3'e kadar belli gelirlerin Barolar Birliğine verilmesini kabul ettiler ve bu paranın ... 
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AHMET İYİMAYA (Amasya)- Adli yardım ... 

KAMER GENÇ (~unceli) - Efendim, ne adli yardımı?!. 

0:3 

... bu paranın da, Barolar Birliği tarafından istendiği gibi kullanılmasını ... 2002 bütçesinden, 
hatta, 2001 bütçesinden de Barolar Birliğine bu fasıldan verilen para ne kadardır? Bunları nasıl · 
denediyor Sayın Adalet Bakanı? Niye bugün buradakendisi yok; onu da öğrenmek istiyorum, Sayın· 
Bakan onun yerine cevap versin efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Sayın Bedük, buyurun efendim. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma 
. sualimi arz ediyorum .. 

Hukuk fakültesi öğrencileri, devamlı olarak, bizleri gezdiler. Türkiye'de de hukuk fakültesi 
sayısı fevkalade fazla. Fakiilteye giren gençlerimizin, gelecekte avukatlık yapmak maksadıyla gir
miş olmalarına karşın, daha evvelden çıkarılan Avukatlık Kanunu sebebiyle sınava tabi tutulacak
ları hükme bağlanmıştı; oysa, bu gençler, hukuk fakültesini, avukat olabilmek için bir sınav ol
mayacağı noktasından hareket etmek suretiyle tercih etmişlerdi. 

Sayın Bakan, hukuk fakültesinde okuyan gençlerimizin, sınav şartı yokken tercih ettikleri bu 
fakülteden mezun olduktan sonra getirilmiş olan sınav şartını, siz, hakkaniyete uygun buluyor 
musunuz ve müktesep hakla bağdaştırıyor musunuz? Bununla ilgili getirilecek olan önergelere 
olumlu yaklaşıyor musunuz? Bunları soruyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz efendim. 

Tabii, Sayın Bakanın, soruları cevaplandırıp cevaplandırmama hakkı kendilerine aittir; ancak, 
ben şunu söyleyeyim: Keşke, bunlar, Avukatlık Yasasını çıkardığımız sırada ileri sürülmüş olsaydı. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara)- Sayın Başkan, o zaman da söyledik; ama, kabul et
mediler. Hatta, barolardan gelen talep üzerine bunun yapıldığı söylendi; hatta "hukuk fakültesinde 
bulunan gençler de mutlaka bir sınava tabi tutulsun" diye söylendi. Burada, arkadaşlar itiraz ettiler. 
Onun için, gerçekten, bir haksızlık var burada. Bu haksızlıkların düzeltilmesi lazım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. , 

MiLLI SAVUNMA BAKANI SABAHATTİN ÇAKMAKOGLU (Kayseri)- Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; iki değerli arkadaşıının da sorularına cevap vermeye çahşacağım. 

Sayın Kamer Genç'in sorusu teknik rakamlara dayalıdır; elbette, yazılı olarak kendilerine 
cevap verilecektir. ' 

Sayın Bedilk arkadaşımızın söylediği, biraz evvel Başkanlığımza da sunulduğunu bildiğim bir 
önergeyle ilgilidir. Soru, halen hukuk faknitesinde okuyan öğrencilerin, Avukatlık Kanunu yürürlüğe 
girdiği tarihteki öğrencilerin, mezun oldukları takdirde, eğer avukatlık yapmak isterferse, bu fakül
teyi tercih ettiklerinde sınav şartı olmadığı için, sınava tabi olmadıkları dönemde öğrenci oldukları 
için, sınava tabi tututmaması şeklindedir; öyle anladım soruyu. Ben de bu görüşe katılıyorum. Çün;.. 
kü, gençlerimiz, hukuk fakültelerini tercih ettikleri zaman, mezun olduklarında, şayet avukatlık yap
mayı dUşünUyorlarsa -ki, tercihlerini o şekilde yaptıklarını kabul etmek mantığa uygun olur- diğer 

şartları haiz oldukları takdirde, sınav yapmadan avukat olacakları şeklindeydi. Bir geçici maddeyle, 
bunun bu şekilde dUzenlenmesine, hem Bakan olarak hem de hükümet adına evet diyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Tekiitin maddelerine geçilmesini oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi oktituyorum: 

AVUKATLIK KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- ı9.3.1969 tarihli ve ı ı36 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20.- ı o Mayıs 200ı tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretİrnde öğret
menlik görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapmakta olanlar hakkında ı ı inci madde hükmü uy
gulanmaz." 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği? .. Yok. 

Madde üzerinde 3 önergemiz vardır; önergeleri geliş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına 
göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ı9.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin ı inci maddesiyle getirilen geçici 20 nci maddesindeki "ı O Mayıs 200 ı" ibaresinin 
"ı O Mayıs 2002" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Fahrettin Kukaracı 

Erzurum 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

864 sıra sayısıyla görüşülmektc olan kaİıun teklifinin 1 inci maddesiyle ihdas olunan geçici 20 
nci maddeye ikinci fıkra olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

Nevzat Ercan KamerGenç Mehmet Şandır 

Sakarya Tunceli Hatay 

Yasin Hatiboğlu Hüseyin Çelik Aydın Tümen 

Çorum Van Ankara 

Beyhan Aslan 

Denizli 

"Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi hükmü, 10.5.2001 tarihinde hukuk fakül
telerinde öğrenci olanlar hakkında uygulanmaz; bunlar sınava tabi tutulamaz." 

BAŞKAN - Okutacağım üçüncü önerge, aynı zamanda en aykırı önerge olup, okuttuktan son
ra işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

864 sıra sayılı kanun teklifinin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 
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Madde 1.- ı 9.3. ı 969 tarihli ve ı 136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

Geçici Madde 20.- 10 Mayıs 200ı tarihinden önce ilköğretim veya ortaöğretİrnde öğretmenlik 
görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını yapmakta 
olanlar hakkında ı ı inci madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon? ... 

ADALET KOMiSYONU BAŞKANVEKiLi İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Takdire 
bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet? .. 

MİLLI SAVUNMA BAKANI SABAHATTİN ÇA_KMAKOGLU (Kayseri) -Takdir Yüce 
Meclisin. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okuyahm Sayin Arınç? 

BÜLENT ARINÇ (Manisa)- Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Tekiitin ı inci maddesi haklı ve yerinde olmakla birlikte, eksik düzenlenmiştir. Öğ
retmen olup avukatlık stajının sonuna gelmiş ve hatta ruhsat alma aşamasında bulunan kişilerin bu 
haktan yararlandırılmaması, adalet ve eşitlik düşüncesine aykırıdır. 

Önergemiz bu haksızlığın giderilmesi amacını taşımaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Arınç, şimdi, bir teknik konu var. Eğer, önergeniz kabul edilirse, sonraki 
madde tamamen değişiyor, diğer önergelerde sorun çıkacak. O nedenle, ben, bu hususu bilgilerinize 
sunuyorum. Tabii, önergenin kabul edilip edilmeyeceğini bilemiyorum; onu, ben, size sunayım. 
Önergenizi işleme koymak benim hakkım, görevimi yapacağım; ama, ben, bu hususu bilgilerinize 
sunayım istedim. Bir teknik sorun çıkacak diğer önergeleri e ilgili. O bakımdan, eğer uygun görür
seniz ... 

BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, benim önergem ile daha sonraki Sayın 
Kukaracı'nın önergesi arasında bir paralellik var. Diğer bir önerge, stajı bitirenlerin sınava girip gir
memesiyle ilgili. Konuyla ilgisi çok fazla. 

BAŞKAN - Bu maddenin tamamını değiştirdiği için bunu size iletiyorum. Yani, madde 
tamamen değişiyor; o nedenle ... Maddeyi tamamen değiştirdiğiniz için ... Yani, sıkıntı doğacak. O 
bakımdan, ben, size ... 

BÜLENT ARINÇ (Manisa)- Yani, öğretmenlik yapanlar da aynı şekilde ... 

BAŞKAN - Yine öğretmenlik yapacaklar efendim. Diğerlerinde de var o öğretmenlik 
yapılacağı ... 

BÜLENT ARINÇ (Manisa)- Hayır, stajını o sırada bitirmiş olanların istifade etmesi maddeyi 
değiştiriyor mu? 

BAŞKAN - Öyleymiş efendim. 

BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Bir haksızlık olacak, ben o açıdan söyledim. 

BAŞKAN - Yani, bir yanlışlık yapmayalım istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Siz önergeyi bir oylayın ... 
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BÜLENT ARINÇ (Manisa)- Sayın Başkanım, affedersiniz, yani, ben işin geri kalmasını is
temiyorum; ama, bir haksızlığın giderilmesine hep beraber katkıda bulunuyoruz ... 

BAŞKAN - Biz o konuda mutabıkız da, işin teknik boyutunu çözmeye çalışıyor arkadaşlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Şu önergeyi bir işleme koyun, oylayın; hangisi aykırıysa, onu iş
leme koymamanız lazım. 

BAŞKAN- Önerge kabul edilirse, diğer önergelerde sorun çıkıyor Kamer Bey ... 

Efendim, önerge, teknik boyut kazandığı için yeniden okutup, Komisyona ve Hükümete 
soracağım. 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçici 20 nci maddede "birlikte" ibaresinden sonra gelmek üzere "yapanlar ve aynı durumda 
olup, avukatlık stajını" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon? .. 

Bülent Arınç 

Manisa 

ADALET KOMiSYONU BAŞKANVEKiLi İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet? .. 

MiLLI SAVUNMA BAKANI SABAHATTİN ÇAKMAKOGLU (Kayseri) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Tekiitin ı inci maddesi haklı ve yerinde olmakla birlikte, eksik düzenlenmiştir. Öğ
retmen olup avukatlık stajının sonuna gelmiş ve hatta, ruhsat alma aşamasında bulunan kişilerin bu 
haktan yararlandırılmaması, adalet ve eşitlik dUşlineesine aykırıdır. 

Önergemiz, bu haksızlığın giderilmesi amacını taşımaktadır. 

BAŞKAN - Önergenin gerekçesini dinlediniz. 

Önergeyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Önerge kabul edilmiştir. , 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye BilyUk Millet Meclisi Başkanlığına 

864 sıra sayısıyla görüşülmektc olan kanun teklifinin ı inci maddesiyle ihdas olunan geçici 20 
nci maddeye ikinci fıkra olarak aşağıdaki hükUm eklenmiştir. 

Nevzat Ercan 

(Sakarya) 

ve arkadaşları 

"Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi hükmü, 10.5.200ı tarihinde hukuk fakül
telerinde öğrenci olanlar hakkın~a uygulanmaz; bunlar sınava tabi tu tu lamaz." 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon? .. 

ADALET KOMiSYONU BAŞKANVEKiLi İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet? .. 

MiLLI SAVUNMA BAKANI SABAHATTİN ÇAKMAKOGLU (Kayseri)- Sayın Başkan
biraz evvel de söyledim- katılıyorum; yalnız, "10.5.2001 tarihinde" ibaresinden önce "Avukatlık 
Kanununun yürürlüğe girdiği 10.5.2001 tarihinde" şeklinde bir ilave yapılmasının faydalı olacağı 
görüşüyle "evet" diyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, ona karışamayız. 

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Efendim, o bir redaksiyon işi. 

BAŞKAN - Önergeyi düzeltemeyiz; hayır, o bize ait değil. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Hukuk fakültelerine öğrenci olarak kaydolunma sırasında, avukatlık sınavlarının bulunmadığı 
öngörüsüyle hareket edilmektedir. Genel hukuka duyulan bu güven, yasanın yürürlük tarihinde öğ
renci olanlar bakımından korunmaya değerdir. Önerge, bu ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: · 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin 1 inci maddesiyle getirilen geçici 20 nci maddesindeki "1 O Mayıs 2001" ibaresinin 
"1 O Mayıs 2002" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon? .. 

Fahrettin Kukaracı 
Erzurum 

. ADALET KOMiSYONU BAŞKANVEKILi İ.SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet? .. 

MiLLI SAVUNMA BAKANI SABAHATTİN ÇAKMAKOGLU (Kayseri) - Takdir Yüce 
Heyetin. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okuyalım? 

YASiN HATİBOOLU (Çorum) - Efendim, lütfen gerekçeyi okuyalım. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Hem öğretmenlik hem de avukatlık yapanların kazanılmış haklarının korunması, hukuk devleti 
olmanın bir gereğidir. Maddenin bu şekilde düzenlenmesiyle 10.5.2002'den önce avukatlık mes
leğini. icra eden eğitim-öğretim mensuplarının kazanılmış haklarının korunması sağlanmış olacak
tır. 1 O Mayıs 2002 tarihinden önce ilkÖğretim veya ortaöğretim de öğretmenlik görevi ile avukatlık 
mesleğini birlikte yapanlar ile bu tarihte stajyer avukat olanlar hakkında Avukatlık Kanununun ll 
inci maddesi hükmünün uygulanmaması amaçlanmıştır. 
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RA.ŞKAN - Önergeyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, kabul edilen değişiklik önergeleriyle birlikte oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2.- Bu Kanun 10.5.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 UncU maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - Bu kanun hükümleri~i' Bakanlar Kurul\! yürütür. 

BAŞKAN - Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre iki arkadaşımıza, lehte ve aleyhte olmak üzere söz 
vereceğim; ancak, aleyhte iki üyenin söz isteği var. 

Sayın Hatiboğlu? .. 

YASiN HATİBOGLU (Çorum)- Vazgeçtim. 

BAŞKAN - Vazgeçtiniz. 

Sayın Genç, buyurun. (GUrUltUler) 

Efendim, Sayın Genç İçtüzükten doğan hakkını kullanıyor. 

Sayın Güven, itiraz etmeyin, ben İçtüzüğü uygulamakla sorumluyum. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Ben ağzımı açıp bir şey söylemedim niye bana söylüyorsunuz?! 

BAŞKAN - Sayın Genç, 3 dakika içinde oyunuzun rengini belli edin efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabii, getirilen bu yasa aslında yerinde bir yasa. Aslında bu 
yasa teklifi Genel Kurulda müzakere edilirken de biz bunların korunması için de çok mücadele et
miştik; ama, avukat olan sayın milletvekili arkadaşlarımız "ille bizim menfaatımız gereği biz bunu 
yapacağız" dediler, gücümüz yetmedi. 

Şimdi, Barolar Birliği, maalesef... Devlet teşkilatı içinde önemli kurumlar var... Mesela, 
Maliye Bakanlığı müfettişierin sayısını artırmaz. Niye artırmaz; sayısı artarsa değeri düşer. Şimdi, 
barolar da diyorlarmış ki: "Biz bundan sonra kontenjan getireceğiz. Efendim, senede ya 50, ya 60, 
Türkiye'de, avukat getireceğiz." 

Değerli arkadaşlar, siz Barolar Birliğine bu yetkiyi tanırsanız, adam hiç avukatlık almaz. Böy
le bir şey olur mu? 

Bakın, ben, biraz önce yaptığım konuşmada dedim ki, 100 milyar ... I 00 milyar değil, 2 milyara 
kadar zaten yüzde 1 O alıyor. 50 tane 2 milyarlık kamulaştırma davasını avukat icraya koyduğu 
zaman ne alıyor; ı 00 milyar lira avukatlık ücreti alıyor. 

Bakın, beyler, bugün bir polis kaç liraya çalışıyor; ayda 300-400 000 000 liraya çalışıyor. Bir 
öğretmen kaç liraya çalışıyor; ayda 300-400 000 000 liraya çalışıyor. Nasıl oluyor da bir avukat, 
şuraya bir rakam yazacak, yani ortalama bir ı 00 milyar yazacak ve 5 800 000 000 lira avukatlık üc
reti alacak. Bu, dünyanın hangi... Yani, bir polisin, bir öğret~enin iki senede aldığı maaşı; siz avukat
lara bir dakikada kazandırıyorsun uz. İşte sizin adalet anlayışınız bu, sizin halka bakış açınız bu!.. 
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İçişleri Baka~ına burada dedim ki: Yahu, kardeşim, şu polislerin ... Hani diyorsun yiğitlik yap
tı "ben, polislerin maaş teklifini getireceğim, komisyon oturmasa bile, ben, burada, maaşlarına zam 
yapacağım ... " Altı ay geçti, daha yiğitliğini görmedik; ama, bazı güçlü meslek kuruluşlarının, dev
let kesesinden veya vatandaştan haksız para kazanması için hertUrlU kolaylığı sağlıyorsunuz. Dev
leti yöneten kişiler böyle sorumsuzluk içinde davranamazlar değerli milletvekilleri; yani, herkesin, 
emeği karşılığı para kazanması. zorunludur. Bu bakımdan, getirilen bu kanun yerindedir; ama, 
Avukatlık Kanununu getimıekle, Türk maliyesine, Türk hazinesine ve vatandaşın cebine büyük bir 
işkence, büyük bir külfet getirdiniz; insanları hak arayamaz bir duruma soktunuz; adaleti pahalı et
tirdiniz. 

Şimdi, parti kongrelerini yapıyoruz. Adalet Bakanlığı ... İlçe, il yönetimlerine, seçilen kişilerin 
sabıka kaydını alacağız; bir sabıka kaydı 7,5 milyon... Değerli arkadaşlarım, niye, yani, Adalet 
Bakanlığı Vakfına 7,5 milyon lira para alıyorlar?! Böyle bir şey olur mu?! Zaten, vatandaş, siyaset
le uğraşmıyor. Bunlar, yani, devlet... Belirli kurumlar vatandaşı böyle soyar mı arkadaşlar?! Bu, 
soygunculuk. .. Olur mu yani?! Şimdi, benim ilirnde insanlar, zaten, ekmek parasını bulamıyor. On
dan sonra, nasıl gidecek, 7,5 milyon lira verecek de bir sabıka kaydıni alacak?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Devamla) - 1 dakika daha verirseniz, bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla)- Siyasi partilerde görev yapan insanlar bunu ... Yani, ekonomik 
külfeti... Yoksa, siyasi faaliyette bulunmasınlar mı?! Hiç olmazsa, Adalet Bakanlığı, kendi vakfına 
bu kanalla bedava para alacağına, bunlardan para almasın. 

Değerli milletvekilleri, her kuruluş vakıf kurmuş, vatandaştan sebepsiz yere para alıyor. Böyle 
bir şey olmaz!.. Böyle bir şey olmaz! .. Zaten, Türkiye'de insanlargeçim sıkıntısı çekiyorlar. Onun 
için, bu kanun, özellikle, biraz önce burada hareket eden genç avukat arkadaşlarıma da hayırlı uğur
lu olsun; o arkadaşlar da defalarca geldiler; bana da damştı lar, şey ettiler ... Hakikaten, Barolar Bir
liği -stajını yapmış- imtihan açmıyor. Böyle bir şey olur mu?! Meslek kuruluşunun eline böyle yet
kiyi verirseniz, adam keyfi hareket ediyor. Ondan sonra ne yapacak peki; hukuk fakültesini bitir
miş, stajını yapmış, ondan sonra avukatlık yapamayacak. Arkadaşlar, hani, siz, haktan bahsediyor
sunuz, mesleğin onurundan bahsediyorsunuz; burada, mangalda kül bırakmayan avukatların bazı 
çıkışları var; ama, menfaatına geldiği zaman, her şey benim cebime; böyle bir şey olur mu?! 

Saygılar sunanm. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç. 

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Sayın Başkan, izin verir misiniz, bir hususu arz edeyim. 

BAŞKAN - Buyurun; tabii efendim. 

YAS İN HATİBOOLU (Çorum)- Sayın Genç, iki seferdir kUrsnde öyle şeyler anlattı ki, avukat
lar, sanki, Ali kıran baş kesen oldu. Bakınız, biz, Anayasa ... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana niye cevap veriyor?! Bakan cevap versin ... 

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- İzin verin efendim, izin verin ... 

BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu'nun mikrofonunu açar mısınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana niye cevap veriyor?! Bakan çıksın cevap versin Sayın Baş
kan ... Hatiboğlu bana hangi yetkiyle cevap veriyor?! 
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BAŞKAN - Efendim, eski bir hukukçu ve avukat olarak, herhalde, görüşlerini ifade ediyor. 

KAMERGENÇ (Tunceli)- Hayır, hangi sıfatla bana cevap veriyor?! 

BAŞI<AN - Sayın Hatiboğlu, buyurun. 

YASiN HATİBOGLU (Çorum) - Sayın Genç, ben, size cevap vermiyorum. Sizi dinleyenler, 
yanlış izienim edinmesin diye, ben bir hususu arz ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben, doğru izienim veriyorum. 

YASiN HATİBOGLU (Çorum) - Arz ediyorum ki, Avukatlık Kanunu müzakere edilirken, 
özellikle benim ısrarla üzerinde durduğum ve arkadaşlarımın da iştirak ettiği bir teklifle ... 

AHMET İYİMAYA (Amasya)- Ben hazırladım. 

YASiN HATİBOGLU (Çorum)- ... ~illetvekillerinin avukatlık yapması imkfuu ortadan kal
dırıldı. 

BAŞKAN - Doğrudur efendim. 

YASiN HATİBOGLU (Çorum) - Yani, milletvekili avukatlık yapmayacak. Biz, bir hak adına, 
hak uğruna, kendi ellerimizi kendimiz bağladık; bunda da çok iyi ettik ve bundan da çok mem
nunum. Sayın Genç' i dinleyenler bunu duysun diye arz ve ifade ediyorum. 

Saygı sunuyorum. 

BAŞKAN·- Teşekkür ederim. 

KAMER dENÇ (Tunceli) - Ben, doğruları söylüyorum, uygulamayı anlatıyorum. 
BAŞKAN - Efendim, tabii, o doğru mu, yanlış mı, millet takdir edecek. 

Sayın Özgenç; buyurun. 

EDiP ÖZGENÇ (İçel) - Sayın Başkanım, Değerli Milletvekili Arkadaşımız Kamer Genç, 
devamlı olarak, avukatlık mesleğini son derece taciz eden birtakım ifadelerde bulundu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben söz aldım; kimseyi taciz etmedim. 

EDiP ÖZGENÇ (İçel)- Bu itibarla izin verirseniz, iki... 

BAŞKAN - Efendim, verdim zaten; iki cümleyle ifade edin. 

EDiP ÖZGENÇ (İçel) - Değerli Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 

Efendim, şunu arz etmek istiyorum: Değerli arkadaşımız birtakım bilgileri ~dinmiş; ama, yan
lış bilgiler edinmiş. Adalet Bakanlığının, her yıl, avukatlık ücret tarifesini hazırlarken, düzenlemiş 
olduğu sistemde, garameten düzenlenen bir sistem SÖZ konusudur .. Değerli arkadaşıının arz ettiği 
gibi, avukatlar bu kadar çok büyük ölçüde kazançlar sağlayan bir meslek ve kurum halinde değil. 

Bu itibarla, yanlış bilgiler ifade ediyor; yani, 1 milyar, 1,5 milyar liralık bir tazminat davasını 
kazanmış olan kişinin, 700- 800 000 000 Türk' Lirası miktarında bir kazanç sağladığı konuşu, 
tamamen yanlış ve üstelik, Barolar Birliğine devamlı olarak hedeflerde bulunuyor ... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben o zaman, bana gelen icra ödemesini arkadaşa getireyim ... 

BAŞKAN - Sayın Özgenç, lUtfen bağlar mısınız ... 

EDIP ÖZGENÇ (İçel) -Yanlış bilgilerle arz ediyor efendim; onu söylemeye çalışıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- O zaman ne hakla söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN -Bir dakika efendim ... 
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KAMER GENÇ (Tunceli)- Ne hakla söz veriyorsunuz?! 

MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Eskişehir) - Gündemde böyle bir konu yok. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Yerinden söz isteğinde bulundu Sayın Genç. 

Sayın Özgenç, buyurun, cümlenizi bağlayın lütfen. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Anlıyorum. 

Şunu arz etmeye çalışıyorum: Barolar Birliği, avukatlık mesleğinin olabildiğince gelişmesini 
sağlamak, iyi yetişmesini sağlamak konusunda birtakım gayretler içerisinde ve tekrar ifade 
ediyorum: Değerli arkadaşımız az evvel kUrsilden avukatlık mesleğini son derece de kötlimseyecek 
şekilde ifade tarzlarında bulundu. Avukatlar, hiçbir şekilde haksız kazanç sağlayan bir mesleki 
kurum durumunda değildir, yanlış ifadelerde bulunuyor. 

Bu itibarla, durumu ifade etmek için söz aldım. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, o zaman firkadaş benim beyanımı yanlış anladı: 
Ben, avukatları ... 

Lütfen mikrofonu açar mısınız ... Şimdi, bana cevap verdi... 

BAŞKAN -Sayın Genç ..... 

MEHMET MAiL BÜYÜKERMAN (Eskişehir)- Gündeme geçelim, gündeme ... (Gülüşmeler; 
alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, efendim bakın, yani ben avukatları taciz etmedim 
efendim, izah edeyim ... 

BAŞKAN - Sayın Genç, bir dakikanızı rica edeyim. 

Sayın Genç bakınız, 1,5 milyarlık bir takipte hiçbir zaman bir avukat 750 000 000-800 000 000 
lira para alamaz; bu, killiiyen hilafı hakikattir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, var mısınız bahse; arkadaşla birlikte var mısınız bahse? 

BAŞKAN - Ben varım, ben varım; ben hukukçuyum, hakimlik yaptım, avukatlık yaptım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir şey söyleyeyim Sayın Başkan; eğer, ben haklıysam, siz bana 
750 000 000 lira para vereceksiniz; siz haklıysanız ben size 750 000 000 vereceğim. 

BAŞKAN - O zaman sizin takibin başka bir sebebi var ... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Genel Kurulda böyle şey olur mu Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen ... 

Tekiitin tUmUnU oylarımza sunuyorum : Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yeni avukatlarımıza ve öğretmenlik yaparken avukatlık da yapan arkadaşianınıza hayırlı olsun 
diyorum. 

Bu arada, hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilerin de, sınavdan muaf tutulduğunu, burada, 
tekrar açıklamak istiyorum. 

Kanun, hayırlı ve uğurlu olsun. (DSP sıralarından "başka kanun var mı?" sesleri) 

Var, var efendim; çalışma sUremiz, 12 nci sıradaki kanun tasarısının bitimine kadardı. 
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Gülhane Askeri . Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
müzakerelerine başlıyoruz. 

12.-:-- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (111000) (S Sayısı: 880) (1) 

BAŞKAN - Komisyon? .. Hazır. 

Hükümet? .. Hazır. 

Komisyon raporu, 880 sıra sayısıyla bastırıhp, dağıtılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? .. Yok. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay)- Sayın Başkan, karar yetersayısının arantimasını istiyorum. 

BAŞKAN - Tasarının maddelerine geçilmesini oylarımza sunuyorurn: Kabul edenler.~. Et-
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay)- Sayın Başkan, karar yetersayısı yok şu anda! 

BAŞKAN - Efepdim, bundan sonra isterseniz, arayacağım ... 

ı inci maddeyi okutuyorum: 

GÜLHANE ASKERi TIP AKADEMiSi KANUNUNDA DEGiŞiKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARlSI 

MADDE ı. -ı 7. ı ı. ı 983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 39 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 39.- Gülhane Askeri Tıp Akademisinde öğretim parasız yatılıdır. Öğrencilerin yönet
melikte tespit edilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere, 27 Temmuz 1967 tarih
li ve 926 sayılı Türk SiHihlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenir. Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki yüksek öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana 
ilkelerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde kuruluş . özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan 
eğitim, öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplornalarla ilgili esaslar, yönetmelik1e gösterilir. 

b) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin aynı meslek ve bilim dallarında eğitim 
ve öğretim yapan diğer sivil yüksek öğretim kurumları ile eşdeğer olması ve öğrenirnden sonra 
kazanılan unvaniarın aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu, Sağlık Bakanlığı ve 
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi sağlık bilimleri enstitüsü ile askeri tıp fakültesinden mezun 
olanlar, 1 ı .4. ı 928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
da belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar. 

c) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı askeri tıp fakültesinden mezun olanlar, 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler. Lisans 
düzeyindeki diğer yüksek öğretim kururnlarından mezun olanlara, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
görevli devlet memurları hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır. 

d) Gülhane Askeri Tıp Akadernisine.bağlı lisans düzeyindeki yüksek öğretim kururnlarından 
mezun olarak devlet memuru statUsünde istihdam edilenler, öğrenim süreleri kadar mecburi hizmete 
tabidirler. · 

(/) 880 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Madde üzerinde, Grubumuz adına, Ankara Milletvekili Eyyüp 
Sanay konuşacaklar. 

BAŞKAN- ı· inci madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili SayınEyyüp 
Sanay; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA EYYÜP SANAY (Ankara) - SayınBaşkan, degerli milletvekil-. 
leri; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda DegiŞiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu raporu hakkında Gruburtı adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Ancak, geneli üzerinde görüşme yapılmadan, doğrudan doğruya 1 inci maddeye geçildi. Elbet
te, eğitim öğretirole ilgili olduğu için, böyle bir düzenleme takdire şayandır; ancak, ne hikmettir, bu 
Mecliste üç seneden beri mill~tvekiliyim, enteresan şeyler yaşıyorum. Bazı kanunlar yıldırım hızıy
la, şimşek hızıyla geliyor; bazı kanunlar, üç senedir, geldigirnden beri gündemde, hala, ön sıralara 
inmiyor. Acaba, kanunlar da torpilli mi?! Türkiye'de, işe girerken torpil arıyorlar, ihalede torpil 
arıyorlar, her şeyde torpil aranıyor, kanunlarda da, Mecliste bunlar mı söküyor?! 

Bu kanun nasıl gelmiş diye şöyle bir baktım; 17.6.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gelmiş, 17.6.2002; yani, bu ayın ı7'sinde gelmiş, hemen ıS'inde, bir·günde havale edilmiş, 
20'sinde hemen gelmiş, inmiş Meclise ve bugün 25'i ayın -saatimyok, bilemiyorum 26'sına devret
tik mi- hemen görüşüyoruz. Arkasından da, geneli üzerinde bir konuşma olacak, kimse konuş
muyor, herkes susuyor, bazı kanunlar hemen geçiyor. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Sanay, bu, Genel Kurulun iradesi; öyle bir 
şey yok. 

E.YYÜP SANAY (Devamla)- Elbette Genel Kurulu~ iradesidir; ama, Genel Kurulun iradesine, 
galiba, zannedersem -çok rahatlıkla, bu Genel Kurul çalışmıyor- müdahaleler var; ama, bilmiyoruz, 
söyleyemiyoruz. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Öyle bir şey yok ... Lütfen ... 

EDİP ÖZGENÇ (İçel)- Ordunun ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyoruz. 

EYYÜP SANAY (Devamla)- Burada, eğer, vakit müsait olsaydı, Yüksek Öğretim Kurulunun 
problemleri dile getirilebilitdi, Askeri Tıp Akademisi kurumumuzun problemleri ifade edilebilirdi. 
Ayrıca, baktıgımız zaman, burada, sadece bir harçlık veriliyor; ama, ben, bütün yüksek hemşire 
okullarına, bütün hemşirelerimize haftasonu harçlıkları veya ay sonu harçlıkları verilsin isterdim; 
ama, bu da böyle değil. O zaman, burada, Anayasanın eşitlik ilkesine göre, bu da uygun degil, bu 
da şık degil, yakışmıyor. Ben isterim ki, buradan kanunlar şık gitsin. Bütün yüksek hemşire okul
larının hepsine harçlık verilsin; çünkü, marifet iltifata tabidir. Hakikaten de, ben, ı O ı inci dönem 
olarak, askeri okulda, topçu okulunda yedek subaylığımı yaparken, sosyal bilimci olmama ragmen, 
çok güzel bir eğitim aldım. Keşke, bütün üniversitelcrimizde böyle olsaydı dedim ve ben altı ayda 
mühendisliği öğrendim, topun her şeyini bana öğrettiler, niye; marifet iltifata tabii olduğu, imkan
lar yerinde olduğu için. Ben istiyorum ki, benim ülkemdeki bütün okullarıma, . bütün üniver
siteterime bu imkan tanınsın, sadece bir yere tanınmasın, bütün hepsine tanınsın, eğitime ayrılan 
pay çok yüksek tutulsun, arzum bu; ama biz, yok edilmedi, yapılmadı diye partizanca bir hareketle 
değil, ben tamamen hasbi, burada ... Bu memleketi hepiniz kadar seviyoruz, hepimiz seviyoruz; ama 
istiyoruz ki kaliteli olsun. Benim içim yanıyor eğitimin kalitesi düştlikçe. Eğitimin kalitesi her 
geçen gün düşüyor. 
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Benim dönemimden bugüne kadar şöyle bir geçiyorum, hep düşüyor. Bu sorumluluk bize ait
tir, böyle tebessüm ederek filan geçiremeyiz bunu. Hangi baba -şu anda birkısmınızm torunu var; 
çocuklar karnelerini aldı- hanginiz, çok rahatlıkla, bunlar bilgisini ögrendi, e~itimini aldı diyebilir; 
sekiz yıla da çıkardığınız halde mecbu~i eğitimi. 

Değerli arkadaşlar, onun için, burada meseleyi ben başka yönlere. çekmek istemedim, tamamen. 
hasbi olarak burada kendi duygularımı ifade etmek istedim; ama tabii gecenin geç saatinde taham
müliinüz, sabrınız hakikaten takdire şayandır, ben bu takdir duygularımla bu kaimnun hayırlı ol-
masını diliyorum. · · 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞI<AN - Teşekkür ederiz Sayın Saqay. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük. 

Buyurun Sayın Bedük. 

DYP GRUBU ADlNA SAFFET ARIKAN BED ÜK (Ankara) -Sayın B~·kan, değerli millet
vekilleri; görüşUlmekte olan 880 sıra sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde söz almış bulunu)'orum; Doğru Yol Partisi Grubu adına 
ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyoruın. 

Bu tasarinın görtışülmesiyle ilgili olarak Sayın Milli Savunma Bakanının tutumu, demok
rasinin açılımı bakımından fevkalade · ehemmiyet, arz etmektedir. Bütün muhalefeti dolaşmak 
suretiyte·bir konsensUs aramış, buraya tasarıyı sevk ederken muhalefetin de görtlşünü almıştır. Mil
li .Savunma Bakanlığının bugüne kadarki uygulaması bu bağlaıiıda fevkalade önemlidir, iktidar ile 
muhalefet arasındaki uzlaşmayı araması açısından da gerçekten güzel bir uygulamadır. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, gerçekten tarihi perspektif itibariyle değerlendirildiğinde fev
kalade önemli bir kurumdur; yaptıkları hizmetleriyle, tıp alanında, tıp dünyasında, araştırmasıyla, 
geliştirmesiyle ve kongreleriyle büyük hizmetleri olan bir ku~mdur. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sadece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle askeri tabip yetiş
tirmesiyle ilgili hizmetleri yapmamaktadır; askeri tabip yetiştirirken, aynı :Zamanda, tıp dünyasına, 

. tıp bilimine revkalade önemli ve yararlı hizmetleri olmuştur. Askeri Tıp Akademisinin, ulusal ve 
uluslararası bazda kongre ve konferanslarda da, gerçekten, faydalı hizmetleri ve buluşları olmuş ve 
insanlık alemine de bunları sunmuştur. 

Değerli milletvekilJeri, daha evvelden kabul etmiş olduğumuz bir kanunla, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisine, askeri tabip yetiştirmeyle birlikte, diğer personeli de yetiştirme görevini vermişiz. 
Bunlardan bir.tanesi de, Yüksek Hemşirelik Okulunun kurulmasıdır. Yüksek Hemşirelik Okulunu 
kurmakla birlikte, aslında, daha evvelden, askeri öğrenci kabul etmek suretiyle, hemşirelik okulunu 
hem beslemiş .hem kurmuş hem de işletmeye açmışız; ama, daha sonra, askeri öğrencilik sıfatını 
kaldırmış, bunu, yüksek lisans seviyesine getirmişiz. 

Lisans seviyesine getirilen hemşirelik okulunda okuyan gençlerimiz için, okul bittikten. sonra, 
devlette, hem denkliğin sağlanması hem sivil sektörde hizmet yapmaları ve bu arada da, belli bazı 
statülere kavuşmaları gerektiği ortaya çıkmış ve bu, bir eksiklik olarak gündeme gelmiştir. 

Bu· bağlamda, hemşireler olarak burada okuyanlara, parasız yatıh olarak okuyup mezun olan 
hemşirelere, mezun olduktan sonra, hem bit mecburi hizmet getiritmektc hem de öğrencilik sırasın
da kendilerine belli bir ücret ödenmektedir; bu, aslında, askeri okullarda okuyan birkısım askeri öğ
renciler veya diğer statülerdekilerle aynı ayara, eşit haklara getiritmeleri bakımından ve gerçekten 
önemli. bir eksikliğin giderilmesi bakımından revkalade anlanih_slır. 
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Değerli milletvekilleri, 6283 sayılı Hemşirelik Kaqunuyla, gerçekten, Türkiye'de sağlık hiz
metlerinin önemli bir elemanı olarak hizmet eden bu meslek mensuplarının, gerçekten, kendilerine 
her türlü kolaylığın sağlanması ve birkısım hakların tanınması bakımından büyük bir eksiklik 
içerisinde olduklarını bilhassa belirtmek istiyorum. 

Sağlık hizmeti, doktorlar, hemşireler, altyapı itibariyle hastaneler've oradaki teknolojisiyle birlik
te bir bütündür. Dünyada, teknolojik bakımdan gelişimi en fazla yaşayan alan tıp alanıdır. Dolayısıy-. 
la tıp alanında yetişen insan sayısı, insangücü de fevkalade önemlidir. O teknolojiyi kullanacak, in
sanlara hizmet verecek olan insanları yetiştirmek,. yine bu devletin asli görevleri arasındadır. 

Değerli milletvekilleri, hemşirelik mesleği, gerçekten hayatidir ve insanidir; şefkati, bilgiyi, 
sevgiyi ve eğitimi gerektirmektedir; gece gündüz demeden insanlığa hizmet etmektedir, tabiplerle 
birlikte hizmet etmektedir. 

Hemşirelik mesleğinin üç türlü görevi vardır; hem tedavi edicidir hem koruyucudur hem de, 
gerçekten, insanlara toplumsat bakımdan hizmet vermektedir. Bu hizmeti, sağlık kurumlarında ver
mekte, evlerde vermekte veya özel kurum ve kuruluşlarda vermektedir. Bu bağlamda, tabiplerle bir
likte, insanlık için fevkalade ehemmiyetli hizmet yapan hemşirelik mesleğindeki kişilerin ekonomik 
meselelerini mutlaka düzeltmek gerekir ve onlar mesleğe atıldıktan sonra gerekli desteği yapmak 
gerekmektedir; ama, ben Sayın Bakana buradan sestenrnek istiyorum, son derece halisane niyetler
le sesleniyorum: Hemşirelik, DUnya Sağlık Örgütüyle birlikte, Dünya Hemşireler Teşkilfttının da bir 
üyesi olmaları sebebiyle, aynı zamanda önemli bir meslek olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda, 
bizim vermiş olduğumuz bir kanun teklifi vardır, hemşirelik mesleğine mensup olanlar ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bedük, 1 dakika içerisinde topartar mısınız. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Hemşirelik mesleğine intisap etmiş olan kişilerin, Türk hemşireler birliğini kurması bir zaruret 
haline gelmiştir. Biz, bu konuda bir kanun teklifi vermiş bulunmaktayız. Hemşireler birliğinin kurul
mac;ı, aslında, Avrupa Birliği standartlarının da istediği bir teşkilatlanmadır; çünkü, bir meslek olarak 
kabul edilmektedir. Onun için de, bir Türk hemşireler birliğinin kurulması hususunda vem1iş olduğumuz 
kanun teklifi hususunda, Sağlık Bakanlığıyla da görüşmek suretiyle, bize destek vermesini, bu tek
lifimizin kabul edilmesi istikametinde gayretlerini bekliyorum. Çünkü, bu birlik, hem meslekiçi eğitimi 
sağlayacak, meslekteki gelişimi temin etmiş olacak ve hem de uluslararası platformda söz sahibi olacak
tır diyor, bu tasarıya olumlu yaklaştığımızı belirtiyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selrunlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bedük. 

Saadet Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Demircan; buyurun. (SP 
sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADlNA AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesi üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, şahsım ve gruburo 
adına saygıyla selamhyorum. 

Bu tasanyla getirilen düzenlemede, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bugüne kadar muvaz
zaf subay olarak yetiştirilen yüksek hemşirelerin, bundan sonra muvazzaf subay şeklinde değil, sivil 
hemşirelik yapacak şekilde görevlendirilmesi istikametinde bir değişiklik yapılıyor ve bunlara da 
öğrencilikleri süresince bir harçlık verilmesi imkanı sağlanıyor; çünkü, askeri okullardaki öğren
cilerin öğrenimleri parac;ızdır ve yatılıdır, buna karşılık olarak da bu öğrenciler, öğrenim sürelerinin 
sonunda, mecburi hizmetle, ·bunu, kamuya, devlete, millete karşı öderler. 

-231-



T.B.M.M. B: 117 25.6. 2002 0:3 

Bu kanun tasarısı çok kısa süre içerisinde hazırlanıp getirildi. Bir ihtiyaca binaen getirilmiş 
oluyor ki, bir düzenleme ihtiyacı var; çünkü -gerekçesinde belirtiliyor~ muvazzaf yüksek hem
şireler, 2001 eğitim ve öğretim yılında mezun olmuş bulunuyor. Şimdi, sivil statüde ilk hemşireler, 
2002 yılı öğrenim· döneminde, bitimi takiben mezun olacaklar. Bundan sonra muvazzaf öğrencilik 
kalktığı için, herhalde, böyle bir düzenlemenin bu süre içerisinde yapılması gerekti. 

Bu kanun tasarısında bir uzlaşma sağlandığı için, biz, kanunun geneli hakkında konuşmadık. 
Sağlıkla ilgili bir kanun tasarısı olarak ele alıp, Türkiye'deki sağlık politikaları hakkında da görüş
lerimizi bildirmeyi isterdik; ama, gecenin bu saatinde, böyle geniş bir değerlendirmeye girmek is
temiyorum. Saadet Partisi Grubu olarak, bu tasarının lehindeyiz, yanındayız. 

Tasarının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Demircan. 

1 inci madde üzerinde önerge yok. 

1 inci maddeyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 üncü m·addeyi okutuyorum: 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN- 3 üncü maddeyi oylarımza sunuyorum: Kabui edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, lehinde söz isteminde bulunan, Ağrı Milletvekili Sayın Nidai 
Seven; buyurun efendim. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Böyle bir kanun tasarısını getirdikleri için Sayın Bakanımı tebrik . 
ediyorum, grup başkanvekilierini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Seven .. 

Tp.sarının tümünü oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Sayın milletvekilleri, 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

13.-18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü Ilan Edilmesi Hak-
kında Kanun Tasarısı ve Içişleri Komisyonu Raporu (11999) (S. Sayısı: 879) 

BAŞKAN- Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Bu saatten sonra ... 

YASIN HATİBOOLU (Çorum) - Sayın Başkan, zaten buraya kadardı, bu görüştüğümüz 
tasarının bitimine kadardı. 

BAŞKAN - 13 UncU sıra demişler efendim. 

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 26 Haziran 2002 Çarşamba günü, alınan 
karar gereğince, saat 18.00'de, inşallah, toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 24.00 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

0:3 

1.- Ankara Milletvekili M Zeki Çe/ik'in, SSK ve BAG-KUR'da atıl olarak duran ödenmiş 
primiere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/7386) 

'TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanmm aracılı~mızla Çalışma ve Sosyal güvenlik 
Bakanı Yaşar Okuyan tarafından yazıbolarak cevaplandırlmasmı arz 
ederim. 

~-
Zeki Çelik 

Ankara Milletvekili 

l.Ayn ayn olmak üzere SSK ve BAG -KUR 'da alüm yada ayna anda 
ödendiği için kurum çalaşması nedeniyle atıl olarak duran ildenmb pirim 
miktan nedir? . , . · 
2.Bu şekilde hak sahibi olup da, yeterli süre sigort8Jilıği :devahı etmedi!i 
için pirinı sahibinin kullanamadığı için· SSK ve BAG~ ,KUR 'da kalan 
meblağ nedir? 
3.Bu durumda pirim ödemiş olup da primlerinden .attım, emeklilik yada 
başka sebeplerle istifade edemeyen kaç kişi vardır? 
4.Bu durumda olanlarm pirimler ne yapılmaktadır?. . 
S.SSK yada BA(; .. KUR'a ödenmiş pirimler, hala SSK ya da BAG- KUR 
mükellefıyeti devam edenlerin pirim · borçlarına aktaı:ıJnıası 
düşünfilmelde midir? . . . . . 
6.SSK yada BAG - KUR' da atıl olarak duran pirimler hal( sahibine yada 
yakınianna Udenebilm.ekte.teidir, ödeniyorsa hangi· parametreler 
üzerinden yapılıyor, ödemeler ·için kurum .pirim tahsiliade olduğu gibi 
aliteakları için uygu1adı~ı amme alacaklan kanununa uygq.n parametreler 
uygulanmakta mıdır? 
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T.C. 
ÇAl-IŞMA VE SOSYAL·GOVENLIK BAKANLIGI . 

Araşbrma, Plctnlama vo tC:oordinasyon Kurulu Bavk~nhi)ı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/!!.!l.O- 'l.Oılt"' 
KONU: Vazılı Soru önergesi 

TÜRKIYE BOVOK MILLET MECLISI BAŞKANLiöıiNA 

o: 3 

iLGi: 13.05.2002 tarih ve A.01.0.GSN.0.10.00.02-7fl386-15357 sayılı yazmız. 

Ilgi yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili M.Zekl ÇELIK'e~ ait 7/7386·15357 
Es~s No'lu yazılı soru önergesi Sosyal Sigortalar Kurumu BaşkanlıOı ve Bağ·Kur
Genel MOdormao'nce incelenmiş olup, adı geçen Kurum Başk~nlıöı ve Ba~ .. Kur 
Genel MOdUrtoğO'nOn konuya ilişkin göraşieri sunulmuştur. 

SSK' da, gerek . hizmet ç31<ışması, gerekse slgorta1ı. olup, ancak sigortalılı~ı 
devam etmeyenler tarafandan ödenen primierin miktarl va bu primlerden 

. yararla"amayan sigartatılann toplam sayısının tespiti nıomkOn bulunmamaktadır. 

Ancak, 5Ö6 sayili Kahuna tabi sigortalı iken· vefat' edenl~rln, ö'detniş oldti~a·· 
primierin ölilm sigortasından hak sahiplerine aylık bağlanmasınf! yeterli ·olmadığı 
veya hak sahibi kimselerinden hiç birin'n öiOm sigortasından aylık ~ağlanmasına hak 
kazanamaması durumunda, sigartahnın kendisi veya lşverenlnin! ödediOi maiOIIOk, 
yaşlılık ve öiOm sigortaları primleri, hak sahiplerinin talepte . bulunmaları halinde 
toptan ödeme şeklinde ödenmektedir. 

Ayrıca, 2829 sayılı Kanun gereğince de~işik sosyal gOvenlik kuruluşlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi ssrasında, aynı . tarihlere rastlay an hi~metler 506 sayılı 
Kanunun 3/F maddesi gereğince iptal edilmekte, iptal· edilen sOreye ilişl<in primler ise 
talepleri halinde sigortalı ve işvereniere 506 sayılı Kanunun 84 Onqll maddesine göre 
iade edilmektedir. Işvereniere iade edilen primlere, Kururhca kanuni faiz 
ödenmektedir. 

· SSK ölüm sigortasınd~n. 1995 yılında 766, 1996 yılmda 1241, 1997 yılında 
1035, 1998 yılında 852, 1999 yılında 859 ve 2000 yılında 778 sigprtalı hak sahibine 
toptan ödeme yapılmıştır. ' 

Ba~ .. Kur kapsamında bulunan ilgilllerin sigartali olmaları ~alinde, sigortalılık 
sürelerine ait primler süresinde ödenmemiş ise, 1479 sayılı KanunlAn degişik 53 OncU 
maddesine göre kısmen veya tamamen ödenmeyen primler sUrenln bfttitji tarihten 
başlayarak. geciken her ay için 21'.07.1953 tarihlive 6183 sayılı Ahıme Alacaklarının 
T~hsill Usulü Hak~ınd~ Kanun·ıa belirlenen .gecikme zammı oranlan uygulanarak 
sıgortalılardan tahsıl edılmektedlr. \ 
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öte yandan, Bağ-Kur kapsamına girdi~i tarih va tarihten önçe SSKiya tabi 
sigorta h olaniann sehven Bağ-Kur kapsamı nda sigortalı olarak . kayıt: ve tescillerinin 
yapılarak Hgililerin Bağ-Ku~a ödedikleri ··primler Kurum. kapsarQında sigartah 
o'mam?larının tespHi ve ilgililerin talebi halinde ödem~ olduklan p~mler mevzuat . 
gereğince. taraflarına yersiz prim iadesi olarak Iade edilmektedir. 

4447 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle değişik 1479 sayılı Ka~unuri 39 uncu 
maddesine göre sigortalı olarak çalıştı~ı işten ayrılan malüllUk va yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanamayan kadın ise 60, erkek ise 62 . ya~ını doldurmuş 
bulunan sigortalılarla, 1479 sayılı Kanunun 44 Oncü maddesine· göre ~len sigartahnın 
hak sahibi kimselerinden hiç biri bu Kanuna göre ölüm sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanam!}dıklan takdirde, slgortalının ödedi~( primler, hak 
sahiplerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. · 

BilgUerinize arz ederim. 
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2.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'zn, tank modernizasyonu ihalesine ilişkin sorusu ve Milli 
Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (717398) 

TÜJJKİYE BUYüK MİLLET mcLisi BAŞKANLIGINA 1 

1 

. A,vağıdaki sorularıının Milli Savunma Bakant Sn. Sabahattin ÇAKMA.KOÖLU 'ııl 
tara:fuJ.dan yazılı. olarak cevaplandınlmasım arz ederim. 13.0.5.2002 

1 
1 
1 

j 

ı 
1. · .Medyada ve kamuoyu gündeminde çokça tarb~ılan &'Tank Mode~zasyonu" 'ı· 

.ihalesi luuJgi tarihte ihaleye çıkarılmıştır? 

2. Sözkonusu ihaleye kaç finna teklif vCnniştir'l Bti · tektiller ne 'şekilde 1 

verilıııiştir'l !Ml Firmasının teklifi hangi sebeplerden dolayı ~·ıı~iştif. ·ı 
3. IMI Firması ve Abd menşeyli GDLS .Finnası arasında ~ifh~B $.i· iiomıkll#,t;.:>.~ı 

var mıdır? Eğer ihaleyle ilgili iş ortaklıklan varsa, litı:· iŞin gerçek1eşınesl 1 

~amalan~ nasıl bir iş bölttmi1ne dönüşecektir? ! 

4. tM.l Firmasının modemlzasyon işinde AJnıanya,dan temin edece~ önemli 

teknik parçalar kullanacağı. do~u mudur? Almanya'nın İsrail'e bu parçal4n 

vermemesi durumunda IMI firmasının bu işi gerçekleştione o~Sıtlığı var nudır? 
\ .. 

Eger bu ~modenıizasyon" işi tehlikeye girerse, alteı:İıaıif olarak ne 

cJüşiinülecddir? 

5. '•Tank Mo.dern:i2:asyon İhalesi,nin', IMI Firmasına ve~~gi) ;çok 

qilinmekteydi iddiaLın doğnı mudur? Bu husllSta ne gibi tedbirlet alınııntl\1[1 
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T.C. 
MJLLi SAVUNMA BAKANLIGI 

ANKARA 

KAN.KAR. 200217Ö62·CS Clttoo:;BS) 

KONU Yazıh Soru önergesi. 

J.tj HAZIRAN 2002 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANU~INA 

ILGI : TBMM.Bşk.Irğınrn 30 Mayıs 2002 tarihli ve KAN. KAR. MD. A. 01. O. GNS .0. 10. 
00.02-15313 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın lütfi YALMAN tarafından verilen "Tank modernizasyonuna" 
ilişkin 717398-15380 sayılı yazılı soru önerge_sinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

tt:lKOGLU 
MillT Savunma Bakanı 
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KONYA M1LLETVEKILI SAYIN LÜTFI V ALMAN TARAFINDAN VERILEN 

717398·15380 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESININ CEVABI 

1. M-60 A 1 Tank Modernizasyonu Projesi, "Kara Kuwetleri Komutanlığı envanterindeki 
M-60,A1 Tanklanndan 170 adedinin, geleceQin ihtiyaçlarını da dikkate alarak hareket 
kabiliyetinin, ateş gücünOn ve beka yeteneğinin artırılması maksadıyla'' Savunma Sanayii 
lcra Komitesi'nin (SSIK) 2 Haziran 2000 tarih ve 2000/19 sayılı Kararı ile M-60 A1 
Tanklarının modernizasyonu için bu konuda yeteneği olduQu daha önceden belirlenmiş ve 
kendi tanklarını modernize etmiş bir fırma olan ısrail'de yerleşik IMI (lsrael Military , 
lndusrties Ltd.) Finnasr maliyet etkin fiyat, teknoloji transferi ve lisans haklanndaki olumlu 
teklifleri de dikkate alınarak görüşmelere başlamak Ozere tek kaynak olarak tayin 
edilmiştir. ı Ml Firması tek kaynak olarak belirlendiğinden bir ihale yaptlmamıştır. 

2. Yukarıda da belirtildi~i gibi Proje Için bir ihale açılmadığından tMl firması dışında bir 
fiımadan resmi bir teklif alınmamıştır. Ancak IMI fırmasa ile sözleşme görüşmeleri devam 
ederken,· Türkiye'den FNSS, Amerika'dan GDLS ve Ukrayna'dan Progress fimlaları bu 
projede görev almak için birer niyet mektubu vermişlerdir. Ancak önerilen hususların başta 
teknoloji transferi olmak Ozere TOrk Silahlı Kuvyetlerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini 
karşı layamadığı görOfdüğOnden IMl Firması tercih edilmiştir. · 

3. " \Ml Firması ve ABD menşeyli GDLS Firması arasında herh~ogi bir iş ortakfığt ofup 
olmadığı konusunda bir bilgi tarafımızdan bilinmemel<tedir. M60 A1 Tank Modernizasyonu 
Projesinde IMI Firması, Türkiye'de MKEK ve ASELSAN ile Sözleşmeda belirtilen oranlarda 
iş paylaşımı yapacaktır. 

4. Proje kapsamında M60 A 1 Tanklarının gOç grubu (motor ve transmisyon), daha güçlü 
motorlana değiştirilmek amacayla AJmanya'dan temin edilecektir. 

5. Projenin hazırlık safhasında, iki yıl boyunca M60 Tank Modernizasyonuna ilgi duyan 
veya bu konuda kapasitesi olduOu dOşünOien ülkeler ve ilgili firmalar ile görQşmeler 
yapılmıŞ ve incelemeler tamamlanmıştır. Mateakiben 2 Haziran 2000 tarihinde SSIK Kararı 
alinmıştır. Incelemeler Aralık 2001 yılına kadar devam ettirifmiş ve dördonco yılın sonunda 
sözleşme imzalan mıştır. Dolayısıyla soruda belirtilen iddialar doğru değildir. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Bülent ECEVIrin tensipleri ile tarafımdan 
cevaplandırılmrştır. · 

Bilgilerinize sunarım. 

·er:ıKMLU 
Milli Savunma Bakanı 
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3.- Ankara Milletvekili M Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan müşavir atamalarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ona/'ın cevabı (717412) 

TÜRKİYE HO YÜK MİLLET :MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanmın aracılığınızla Başbakan Mustafa Bülent EceVit 
tarafından' yazılı olarak cevaplandırilmasını arz ederim. 

~"c~.<li 
~. 

Ankara Milletveijli 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri; .m~·s6b4tlan ve taytn 
ıer~kçeleri He birlikte . · .- . : ve baglı kurumlara; 

ı-K~ Başbakati-Müşavm, · 
2-~ Başbakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? • 
3.Bunlardan kaçı frili olarak görev yapma.kta, geçi gÖrevlilerin gÖrev 

rederi nerelCrdir? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 
Kad.ve Kamu GlSr.Dai.Bşk. . ./ 'C). 

SAYı : B.02.l.DPB.O.l0.07 1 tJ 5'o --.S 
KONU: 

0:3 

ANJ{ARA 
... / .. 12002 

t 1 HAZIRAN 28· , 

TORKIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 30.5.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A. 
Ol.O.GNS.O.l 0.00.02-7/741 2- I 5424/3654 7 8ayıh yazısı. 

b) Bnşhakanlıgın 5.6.2002 tarih ve B.02.0.K.KG.O.I2/106-747-18/3088 sayılı yazısı.-
c) Devlet Personel B~kanlıwnın 13.6.2002 tarih ve B.02.l.DPB.0.71/15444 sayılı 

yazısı. 

d) Başbakanlıgtn 19.6.20021arih ve B.02.0.PPO.l0-330/791 sayılı yazısı. 
e) Ttırkiye BilyUk Millet Meclisi Başkanlıgmın 19.6.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A. 

01.0.GNS.O.I0.00.02-15379 sayılı yazısı. 
f) Başbakanlıgın 21.6.2002 tarih ve B.02.0.~KG.0.12/l06-747-18/3465 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili M.Ze.ki ÇELİK'in Başbakanımıza tevcih . etti~. Sayın 
Başbakanıınızın da koordinatörlüğümde cevaplandırılnıasını uygun gl5rdilgn yazılı soru 

önergesinin cevabı ekte sunulmuştui. ~~. /J. ~ 
Bilgilerinize arz ederim. ~ / U, -

·Recep ÖNAL · 
Devlet Bakam · 

ANKARA 1\ıiİLLETVEKİLİ SAYIN ZEid ÇELİK'İN 717412 
ESAS NOLU SORU ÖNERGESINE CEV ABIMIZ 

Son beş yılda Başbakanlık Mtışaviri kadrolarına (87) atama yaptlmıştlr. Bunlardan (82) 
tariesi halen görevini süidOrmektedir. 

Son beş yılda Başbakan Müşaviri kadrolanna ise (1 S) atama yapılmış olup, halen hepsi 
görevlerini ytlrütmeyc devam·etmektedirler. 
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4.- Ankara Milletvekili M Zeki Çelik~in, son beş yılda yapılan müşavir atamalarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (717424) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının aracılığımzia Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Yaşar Okuyan tarafindan yazılı olarak cevaplandınlmasını arz edeıfim. 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatlan ve ~ayin 
.gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

1-Kaç Bakan Müşavirit 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? . 
3-Bunlardan kaçı fıili olarak görev yapmakta varsa geçici görevlilerin: 

görev yerleri nerelerdir? 
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. T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL. GÜVENLIK BAKANLIGI 

Araştirma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanliğı 

0:3 

SAYI : B.13.APK0.11.00.00/~a-iV\l('L. 
KONU: Yazalı Soru önergesi ·1 g 11Ai.i~~ 20Qt 

-~ 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: 30.05.2002 tarih ve A.01.0GNS.0.10.00.02-15313 sayılı yazınız. 

ligide kayıtlı yazıları. ekinde alınan Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELIK' e ait 7/7424-
15436 Esas No'lu yazılı soru önergesi BakanlıQımızca Incelanmiş olup, son beş yılda 
ataması yapılan Bakanlık MUşavlrlerinin yıllar itibarı ile sayıları aşa§ıda belirtilmiŞtir. 

· 1997 yılında 13 kişi, 
1998 yılında 51dşi. 
1999 yılında 11 kişi, 
2000 yılmda 15 kişi, 
2001 yılında 5 kişi, 

· 2002 yılında 4 kişidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ya~ 
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5.- Ankara Milletvekili M Zeki Çelik'in; 

Son beş yılda yapılan müşavir atamalarina, 

· Son beş yılda yapılan bürokral atama/arına, 

25 .• 6. 2002 0:3 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (717439, 7480) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşa~daki sorulanrom aracılığınızla Devlet Bakanı Recep önal 
tarafından yazılı olarak· cevaplandınlmasmı arz ederim. 

·~ 
Zeki Çelik · 

· Ankara Milletve~ili 

.......... ,,..,_.,,... ... ,, ... 
i :,· . : •. 1' 

ı • • ~ • • , 

.... 

Son·beş yıldan bu yana yıllar itibari ile i~imleri~~w~seöatları v~ ta~ 
gep:ekçeleri ile birlilcte Bakanlık ve b~lı kurumlara; .: · 

1-Kat". Bakan Muş .. aviri · .... · ·:··· · ..... ···. "'··· · · i 
l" ' • f ' ~ • : .• : 

2-K.aç Bakanlık Mtlşaviri tayini yapılmışlıı4 ~. . . · .. · . .:· ~ .. ;:.~ . :·. .. ··· .... : 
3 .Bunlardan kaçı fiili o1arak görev yapın~ ge çi görevli1erin görev 

yerleri nerc1erdir? 

/ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET :MECLİSİ BAŞl<ANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanm~ ·aracılığınızla Devlet Bakanı Recep önal 
tarafıtıclan yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

~·~" 
Zeki ç-;Tikt 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, mtllqeaebatları ve· tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlıgtnız ve bağlı kurumlara; 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2-Kaç Daire Başkanı, 
3~Kaç Şube Miidüni, · 
4-Varsa kaç il müdürü tayjni asil yada vekaleten. yapılmıştır? 

T.C 
. BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 
Kad.ve Kamu Gör.Dai.Bşk. . 1 

. SAYI :B.02.1.DPB.O.l0.07 jl f?GJ 
KONU : '1 

ANKARA 
.. J ... /2002 

1 l HAZIRAN 20Qı 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLtsi· BAŞKANLIGINA 

İLGİ :30.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.G~S.O.i0.00.02-15313 sayılı yazınız. 

İlgi ya21 ekinde yer alan Ankara ·Milletvekili M. Zeki ÇELİK'in yazılı soru 

önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur. ~ (}~ 
Bilgilerinize arz ederim. ~ / tJ,. -· 

RecepÖNAL 

\ 
Devlet Bakanı 
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ANKARA MiLLETVEKiLi' SAYIN ZEKİ ÇELİK'İN 7n439 
ESAS NOLU SORU ÖNERGESİNE CEVABlMIZ 

Bakanlık Müşaviıi unvanlı kadrolar sadece bakanlıklarda bulunmaktadır. 

0:3 

(12) Bakanlıkta Bakanlık Müşaviri .kadrolanna son beş yılda (280) atama yapılmıştır. 

Bu atnnıalar, ilgili personelin hizmetine ihtiyaç duyulması, yargı kararınm uygulaıımast 
veya teftiş raponınun gereWnin yerine getirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

(4) Bakanlıktan bu konuda istenen bilgiler Bakanlığıma ulaşttğmda aynca 
bildirilecektir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SA V~ ZEKi ÇELİK'İN 717480 
ESAS NOLU SORU ÖNERGESiNE CEVABlMIZ 

Ankara Milletvekili Sayın Zeki ÇELİK'in yazıh soru öne.rgesiııde, son beş yılda 
Bakanlığım ve Bakanhğıma bağlı kuruınlara bazı unvaniarda yapılan atamalar hakkında bilgi 
istenmektedir. 

Bakanlığımda soıı beş yılda soru önergesmde sözü edilen unvaniarda personel istihdam 
edilmemiştir. 

Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet Personel Başkanlığında ise son beş yılda (4) Daire 
Başkan.ı ve (7) Şube Müdürü ataması yapılmıştır. ihtiyacın karşilamnas·ı amacıyla 1998 
yılında (3) Şube Mi\dürü; 1999 yılında (3) Şube Müdürü; 2000 yılında (3} Daire Başkalll ve 
(1) Şube Müdürü; 2001 yılında ise (I) Daire Başkanı ataması yapılmı~tır. Yapılnuş olan bu 
atamalarda kadro unvanı için araııaı1 objektif niteliklere sahip olunınası ilkesine ba~lı 
kalınımştır. 
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6.- Ankara Milletvekili M Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (717467) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanrmn aracılığtıiızla · Deylet Bakanı Yılmaz . 
Kararako:Yunlu tarafından yazılı olarak cevaplandıiılmasını arz ederiın. 

~~~ 
~~~ 

Zeki Çelik 
Ankara ·Miııeıvekjli 

Son beş yıldan bu yana yıllaritibari ile isimleri, müktesebatlan ve. tay;in 
gerekçel~ri ile birlikte BakanlıAınız ve bağlı kurumlara; 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel· Müdür yardımcısı, 
2-Kaç Daire Başkanı, 
3-Kaç Şube Müdürü, 
4-. V arsa kaç il müdürü tayini asil yada vekaleten yapılnuşt1r? 

T.C. 
DEVLET .BAKANLIGI 

SAYI : 8.02;0,006/0{- ilt2..S 
. ı 'L0/6/2002 

KONU' : 7n467-15470 esas sayılı 
Soru önerge'si : . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

fLGi :30.05.2002 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-15313 sayılı yazımz. 

Ankara Milletvekili M.Zaki ÇELIK'in tarafımdan cevapıandırılmasını istediği 7n 
15470 /36593 esas saytlı soru önergasine ilişkin cevap ekte gönderihnektedir. 

i 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr.Ytl z:KARAKOYUNL 
,_ Q~vt~t BaJ(anı 
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SAYl 
lC ONU 

Ttlrkiye lbıdyo-Tefevizyon Kıınımu 
Genel Mfidnruıi!{i 
Hukuk Müşavirli~i 

B.Ol.2.'rB.1'.0.6l.OO.OO/ j ( S 3 

DEVLET BAKANLI~l'NA 
(Sayın Or. Vtlmıı.ı KARAKOYUNLU) 

İLGİ : 3!612002 tarih \'C B.02.0.006(01)/12U sayıii.E\Tilk Akıf Talimatı Fonno. 

o: 3 

Ankara Milletvekili Sayın Zeki ÇELİK'in, Devlet Bakanı ~aynı Dr. Yılmaz 
KARAKOYUN'LU tarafindan yazılı olarak cevaplandınlınası talebiyle verdiw 7/7467-15470 sayılı 
Soru Önergesi ile ilgili· Kurumumuz görüşil aşaW.da arz olunmuştur. · 

Son beş yıl içinde : 

1) Emekliliye ayrılma sebebiyle 2 genel müdür yardımcısı ile kendi istcAi ile görevden 
alınma sebebiyle 1 genel müdür yardımcısı ve kanuni görev süresinin sona e~i sebebiyle 1 genel 
müdür ataması yapılmıştır. 

2,4) Emeklilik, istifa, kendi isteği ile görevden aynlıııa, bir üst göreve atanma, yeni kadro 
ihdam ve mahkeme karan uyannca 1998 yı1.ında 3, 1999 yılında 4, 2000 yılında. 1, 2001 yılında 7 ve 
2002.yılımlıi 1 daire başkanlığına atama yapılmıştır. Aynı gerekçelerle 2000 }·ılıri.da 2, 2001 yılında 4 
vo 2002· yılında. ı bölge rnü@rlüğü k.adrosuna atama yapılnuştır. 

3) Kururnda daire başkmıl.ığı seviyesinde şube müchirü bulunınanıakt:adır. 

Arz ederim. 

~ 
TRT Genel MüdürO 
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ANADOLU AJANSI 
GENEL MODORLOOO 

Sıı.yı f3. 02. 1. AA~ 21/IOI oro/ tJ / ~ 

Konu so'ru Onergesi 

T.C 

25.6. 2002 

DEVLET BAKANLIGI'NA 
(Sayın Dr. Yalmaz KARAKOYUNLU) 

0:3 

18.06.2002 

Ilgi: 03.06.2002 tarih ve 8.02.0.006 (01) 1246 sayrlı ya2m1z. 

Anadolu Ajansı T.A.Ş. TOrk Ticaret Kanunu'na göre k~rulmuş bir 
anonim şirket olması nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşu statosone tabi ~e~ildir. Bu 
nedenle Anadolu Ajansı, Devlet Bakanh~ı'nın ilgili kuruluşudur. Ajansımfzda, kamu 
personeli ştatOsOnde veya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ~bi memur, 
sor~kll kamu işçisi ve sözleşmali personel çahştırdmamaktadır. 

Atamalar Anadolu Ajansı Genel Kurulu veya Yön~m Kurulu 
kararı ile yapılmaktadır. Personelimiz 1475 sayılı Iş Yasası ile 212 Sayılı Yasa ile 
deöiştirilen 5953 sayı.! ı . Basın Iş ·K' nun u kapsamındadır. Iş yerind~. TOrkiye 
Gazeteciler SendikasJ ile imzalanan· toplu iş sözleşmesi uygulan~ktadır. Bu 
nedenle. ilgi yazıya konu Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik1 in soru otıergesinde 

· belirtilen konularla ilgili herhangi bir işlem yapılanıamıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet GÜLER 

G~,~ 
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T.C. 
BAŞBAKANUK 

özelleştirme idaresi Başk~nlığı 

SAYI : 8.02.1.018.0.65.00/ 4 t _18 
KONU : Sonı Önergesi 

DEVLET BAKANUGINA 
(Sn. Dr. Yilmaz KARAKOYUNLU) 

iLGi: 3/8/2002 tarih ve 1246 sayılı talimat'fonnunuz. 

o: 3 

Ankara Milletvekili sayın Zeki ÇELIK tarafından TOrkiye BQyük Millet ...,ecllsl Başkanfıaına 
tevcih edilen, 7n467-15470 esas sayılı soru önergesinde yer alan sorular ve cevapları aşağıda 
sunulmuştur : 

Son beş yıldan bu yana ytl/ar /tlbarl lle Isimleri, maldesebat/arı va tııy;n gerekçelerJ lle 
birlllete Bakanl1ğma vo bağli kurumlara; · 

SORU 1} Kaç genel mildür ve genel mildür yardltnel~l, 

SORU 2) Kaç daire başkanı, 

SORU 3) Kaç şube müdürü, 

SORU 4) Varsa kaç il mOdOrü tayini asli yada vekaleten yapilmıŞtır? 

CEVAP -Stlzkonusu dönemde; 

Özelleştirme Idaresi Başkanlığına, mOkesobatran 1 lle 7 n·cı dereceleri arasında deOtşen 2 
Başkan ataması 657 sayıtı Kanunun 59.ve 74 maddeleri gereaı yapılmıştır. mUidesebatlan 1 ile 8 
Inci dereceleri arasında değişen 11 Başkan Yardımcısı ataması 657 sayılı Kanun~n 59, 74, 76 ve 93 
ııncü maddeleri gereöl yapılmıştır, müktesebatıarı 1 ile 7 nCi dereceleri arasrnqa de{ljşen 6 Daire 
BaşKanı ataması 657 sayılı Kanunun59 ve 76 ncı maddeleri gere~l yapılmıştır, müktesebatları 1 ile 6 
ne: dereceleri arasında deQişen 11 Proje Grup Başkanı ataması 657 sayılı Kanum.ın 59 ve 74, 76 ncı 
maddeleri gere~i yapılmıştır, müktesebaUarı 1 ile 3 onca dereceleri arasında deQiten 3 Uzman Şube 
Müdllril ataması 657 sayılı Kanunun 68/Bi 74, 76 ncı maddeleri gere()l ~apılmıştır.: 

özelleştirme programında yer alan 26 kuruluş ve·· bunlarin bağ'ı kuruluşlarına; 
mOktesebatlan 1 lle 2 nci dareeeleri arasında deQişen 91 Genel Mudoron, mOkte~ebatlan 1 ira 6 ncı 
dereceleri arasında değişen 118 Genel Müdür Yardımcısının, mQktesebatıarı 1 In~ derecede olan 78 
Daire Ba~kenının, müktesebatı 2 nci derecede olan 1 Daire Başkan Yardımcısının~ mUktesebaUan 1 
ifG 3 Un cü derecefar arasında deQişen 276 MOcfOrOn, mllktesebatları 1 ile 3 ünca dereceler arasında 
deDişen 5 MlldOr Yardımcısrnın, müktesebatlan 1 ile 3 Onco dereceler arasında ;deaişen 142 Şube 
MOdUrünUn, terfien, görev değişlkll~i. emeklllik, vefaat. açıktan atama, mahkeme kararı ve nalden 
tayin gerekçeleri lle atamatan yapılmıştır. · 

Saygılarımla bilgllerinize arz ederfm. 
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ADI VE SOYADI -
Aydan KARAHAN · 
Aydın SEZGIN 
HilmiTUTAR 
Tevfik UNVER 

Osman Nuri UNTURK 
HasbiAKAL 

TevfikÜNVER 
Güner GÜRDIL 
N.Nisa BAYRAMOGLU 
Güner GÜRDIL 
Tanzer OZKUT 

.QmanTUNG 
H.HOseyin TOPAL 
Necmettin ALTUNTAŞ 

Suat GÜMROKCO 
Menduh NEHRl 

Erdoğan GÜVEL 
-~ .. . . 

M.Sıddık ALG_O_L 
IlkerAYSAL 
H.HOseyin TOPAL 
Birol M3AKA Y 
A Tevfik UNVER 
O.Bülent EROEMGIL 

BASlN-YAYlN VE ENFORMASYON GENEL M0D0RL0G0'NDE 
SON BEŞ YILDA YAPILAN B0ROKRAT ATAMALARINA JıJŞKIN BiLGILER 

···--·-
! 

UNVANI MGKTESEBi TAYIN TARIHi GEREKCE i 
Genel Mudür 1 1997 Dışişleri Bakan!ı~ına MüsteşarYarchmcısı olarak atanmıştır. 1 

Genel MOdOr 1 1997 MOnhal bulunan Genel Müdür kadrosuna atanmıştır. ! 

Genel MOdOr Yrd. 5 1997 Başka bir göreve atanmıştır. i 
Genel Müdür Yrd. 1 1997 Hilmi· TUTAR'dan boşalan Genel MOdür Yardimcısı kadrosuna 1 

atanmıştır. 

Basın-Yayın Dai.Bşk. 1 1997 Yurtdtşı leşkilalına atanmıştır. 

Basın-Yayın Dai.Bşk. 1 1997 Osman Nuri ONTORK'den boşalan Daire Başkanı kadrosuna ' 
atanmıştır. 

Enformasyon Oal.Bşk. - 1 1997 MOnhat bulunan kadroya atanmıştır. 
Enformasyon Dai.Bşk. 1 1997 Tevfik g_NVER'den bo:ialan kadro::ı:a atanrru§!ır. 
Şube MOdOI"J 1 1997 Münhal butunan_~ube MOdOrO kadrosuna atanmıştır. 
Enformasyon Dai.Bş_k. 1 1998 Yurtdışı teşkifatına atanmıştır. 
Enformasyon Dai.Bşk. 1 1998 Ganer GÜRDIL'den boşatan Daire Başkanı kadrosuna 

atanmıştır. ., -Haber Daf.Bşk. 1 1998 Yurtdışı teşkilatı11? atanmıştır. 
Sube MQdQrO 1 1998 MOnhal bulunan Erzurum lı MüdürfMü kadrosuna atanm~tır. 
ŞubeMOdOrü 3 1998 H.HOseyin TOPAL'dan boşalan Şube MOdürO kadrosuna 

atanrriistır. 
Şube MUdDrO (lzmir) 2 1998 Münhal bulunan Şube Müdürü kadrosuna atanmı~ır. 
Şube MOdOrü 2 1998 Manhal bulunan Şube MOdQrfr kadrosuna atanmıştır. 

ı {EiZurumj_ ~ 
ŞubeMüdDrü ~ 1998 Münhal but~nan Şube Modoro kadrosuna atanmıştır. 
--~) .. ... . . .. ............ ·-··· . . . .. 

Diyarbakır ll MOdOrO 1 1998 Merkez teşkilatında bir ~areva atanmıstır. 
Diyarbakırll MüdürO 1 1998 M.Sıddık AL.GUL'den b~alan kadro~ atanmı§:tır. 
Erzurum Il MüdOru 1 1998 . MOnhal bulunan U MOdQrO kadrosuna atanmıştır. 
ŞubaMOdOrO 1 1999 Kendi isteği He ayrılmasrndan. ~ 
Genel MOdOr Yrd. 1 2000 YurtdıŞı teskilatma atanmıştır. 
Genel MOdOr Yrd. 1 2000" A.Tevfik ONVER'den boşalan kadroya atanmıştır. 
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32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

41 
42 

43 
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UnaiALPAT 
Ahmst BILECEN 
Abdullah UZUN 
AKadir PARL.A 
Nilgün PIRLOT 
Hotya GÜVEN 
Osman Pa~a BILEN 

Ihrahim ARIKAN 

M.llker AYSAL · 
lzzet IBRfKClOGlU 
MeriçATES_ 
A.Kadlr PARLA 
H.Hüseyin TOPAL 
HülyaGÜVEN 
Menduh NEHRI 

O.Botent ERDEMGIL 
Derya TUTUMEL 

N.Nisa BAYRAMOGLU 
VecdiGEDIK 

Necmettin Al TUNTA$ 
AkınSAVAŞ 

Haber Dai.Bşk. 
ubeMüdOrO 
ubeMOdürü 
ube MOdOrO 
ube MUdQrU(Istanbul) 
uba MQdUrO(lstanbul) 

ŞUbe MüdOro 

Şube MOdQrD 

DM3rbakır_ll MOdürü 
Diyarbakır ll MOdOrü 
Antali'_a ll M!idürfi 
Antalya ll MOdOrü 
Antalya ll MüdürO 

- E12urum ll MOdOrO 
Erzurum ll MüdUrO V: 

Genel MOdür Yrd. 
Genel MCıdOr Yrd. 

. Şube MOdUrn 
ŞubeMOdOrO 

ı Şub~ MildOrO 
1 Sube MDdOru 

1 2.000 
1 .2000 
1 2000. 
1 -2000 
2 · .. 2000 

3 2000 
1 2000 

1 2000 

1 2000 
2 2000 
1 2000. 
4 2000 
1 2000 
3 2000 
2 2000 

1 2001 
1 2001 

1 2001 
1 2001 

2 2001 
1 2001 

Münhal bulunan Delre Baskanı kadrosuna atanmıştır. 
Kendi ismm_ile emekliye ayntması. 
Ahmet BILECEN'den acılan kadroya atanmıştır. 
MOnhal bulunan Şube MüdürO kadrosuna atanmıştır. 
Yurtdıııı te_2kilatına atanmıştır. 
NilgOn PjRLOrtan boşalan l<adroya atanmıştır. . ! 
Kendi isteği ile emekliye aynlması. J 
Osman Paşa BILEN'den boşalan Şube MüdürO kadrosun~ 
atanmışttr. 

Yurtdışı teşkilatma atanmıştır. 

M.llker AYSAL'dan boşalan kadroya atanmıştır. ı 

Kendi isteOI ile emekliye ayrılması. 
Münhal bulunan fl Müdüro kadrosuna atanmıştır. · 
A.Kad"ır PARLA'dan boşalan kadrova atanmı§tır. 
H.HOse_yin TOPAL'dan bo~alan kadro;ta atanmı§tır. 
HOiya GÜVEN'in Istanbul ll Mt:ıdQriOQD Şube MüdOrü kadrosuna 
atanması nedanivle basalan kadroya vakafet etmektecfir. 
V urldışı teşkilatma atanmıştır. 
O.Bülent ERDEMGtL'den boşalan Genel Müdür Yrd. kadrosuna 
atanmıştır. · · 
Yurtdışı teşkilatma atanmı§!!r. 

N.Nisa BAYRAMOGLU'ndan boşa!sn Şube Müdüro kadrosuna 
atanmıştır. 

Yurtdl$t tes'kitatına atanmıştır. -
NecmetdB ALTUNTAŞ'tan boşaJan kadroya_ atanmıştır. 
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7.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, ·son beş yılda yapılan müşavir atamalarına ilişkin 
sorusu ve Millf Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (717472) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulannun aracılığınızla Milli Savunma Bakanı 
Sabahattin Çakmako~u tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasmı arz ederim. 

~ ~,~{/\ ~. 

Zeki çclik . 
Arikara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile ·birlikte Bakanlığınız ve ba@ı kurumlara; 

1 ... Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2-K.aç Daire Başkanı, 
3-Kaç Şube Mitdürü, 
4-Varsa kaç il miidiirü tayini asil yada vekaleten yapılnnşt1r? 

KAN.KAR. 

KONU 

T.C. 
MILLi SAVUNMA BAKANLIGJ 

.ANKARA 

2002/7064-CS C lt.toc9ql J 
Yazılı Soru önergesi. 

fl-4 HAZIRAN 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

ILGI : TBMM.Bşk.lığınm 30 Mayıs 2002 tarihli ve KAN. KAR. MD. A. 01 . o. GNS. o. 
00.02.15313 sayıJı yazısı. . 

Ankara Milletvekili Sayın Zeki ÇELIK tarafından verilen 41Son. beş yılda yapı 
bUrokrat atamalarına" .ilişkin 717472-15475 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı E~ 
sunulmuştur. · 

Arz ederim. 

/k:i!!lKO~LU 
Milli Savunma Bakanı 
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ANKARA MILLElVEKILI SAYIN ZEKI ÇELIK TARAFINDAN VERILEN 
7/7412-15475 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESININ CEVABI 

1. MiJfT Savunma Bakanlığında son . beş yıl içerisinde müdür olarak ataması yapıJan 
memurlarta ilgili bilgiler EK-A'dadır. 

2. Milfi Savunma Bakanlığı. Savunma Sanayil MOsteşarlı~ında son beş yıl içerisinde 
MüsteşarYardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdli'rü olarak ataması yapıJan memurlarla ilgili 
bilgiler EK-B.dedir. 

3. Milli Savunma Bakanh~ı Akaryakıt lkmaf ve NATO POL Tesisleri Işletme 
Başkanlığının kuruluş tarihi olan 4.1.2000 tarihinden !tibaren görev alan Başkan, Başkan 
Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube MOdürO olarak ataması yapıJan memurlana ilgifi bilgiler 
EK·C'dedir. 

4. Milli Savunma Bakanlığı, Makina ve Kimya EndOstrisi Kurumu Genel MüdOrHlğünde 
son beş yri içerisinde Genel Müdür, Genel MUdOr Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube MOdürü 
olarak ataması yapılan memurlarla ilgili bilgtıer EK-D'dedir. 

Bilgilerinize sunanm. 

Saee2KOÖLU 
Milli Savunma Bakanı 

~-A 

ı®.Lıc):rNDi.'·aw BEŞ .YI:L::·.{f~~ ~ OLARAK .A~I . . . yAPiU.N'"'~ . . .... 

II:IIA !1'0 .ADX . SODDI Dl\C :tml ADJID. -st 
1. ALEV G8ıw.ı> 1 4 HfzMtT :GE 
2. OSMAN DOIJ\ŞAN 4 2 HİZMET G~t 
3. AYŞE ERc.l\N 1 4 HİZMET GEREiı:t 
4. ERKAN ALTUN 3 3 HİZMET GME~t 
!1. i\HMET OKTAY .KARAilAt: 1. 4 HİZMET G~t . 
6, NECDET ÇuBUK ı 4 HİZMET GE~f. 
'1. FEVZ:t ı;>UR1tN l 4 HİZMET ·GERE~! 
8. .SERDAR TEKALIW 1 4 H!ZME'l' GEREI'tt 
9. Ş!NASt UNER l 4 HİZMET G~t 

10 • ADNAN SI~INÇ 1 4 HİZMET GERE~! 
11. JJ\LE KI1R'l' 2 3 HİZMET GtREclt 
12. SEVJU. KASAPOOLU 2 3 HİZMET GERE~! 
13. AHME'l' NA!M ÖZHAN ı 2 HİZMET GEREIU 
14, SEVTAP GÖKÇINAR 3 l HİZMET GE~İ 
15, BİLAL: ALTINSOY ı 3 H!ZME'l' GE~! 
16. UAT!CE KIJRT 3 1 HİZMET GERE<'ı:l: 
17. ÖMeR Ft1AT KAYA 4 2 HİZMEl' GEREcU . 
18. SEDA TORKER! 3 2 HİZMET GEREeli 
19 • SUNERDEM BA'l'U 3 l HİZMET GERE~! 
20. NİMET G!RAY l 3 HİZMET GERE<'}! 
21. H!.tsı:n~'!N ŞAHBAZ l 4 HİZME'.t' GERE~İ 
22. VEFA KUTLU 1 ı. H!ZMET GERE~! 
23, EIWAN SERTKAYA 1 4 HİZMET GERE~! 
l-1!1-l-l-l-l-1-l-l-l-1-l-1-l-1-l-l-l-1-l-l-1-l-l-l-l-l-l~l-1-l-l-l~l-1-l-1 
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MILIJ SAVUNMA BAKANLIGI SAVUNMA SANAYli MOSTEŞARLIOINDASON BEŞ YIL 
IÇERISINDE MOSTEŞAR YARDlMCISt·, DAIRE BAŞKANI, ŞUBE M000R0 OLARAK 

. ATAMASI YAf'ILAN MEMURLAR 

----"·'-. 

0:3 

SIRA 1 ATANDICI GÖREVE ATANMA EUSKllKID ATANMA 
GÖREV ONVANI TARiHI NO AOI -SOYADr. K/0 NEDEN} 

1 Hasan KAZDAÖLI Müsteşar Yardımcısı 28.11.1997 1/4 MOntıaıf Kadrc 

2 Hasan MOLLAOGLU MCısteş,ar Yardımcısı 28.11.1997 1/4 Manhal Kadrc ... . .. 
3 Zati ERGÜL Müsteşar Vai'dımcısı 28.11.1997 1/4 MOnhal Kadro 

4 llker KAFALI Daire 8a$kanı 08.01.1998 1/4 MQnhal Kadrc 

5 Abdülkadir ATES Daire Başkanı 09.01.1998 1/4 Münhal Kooro 

6 Hakan Yüı:basıoğlu Daire Başkanı 09.01.1998 1/4 Münhal Kadro 

7 MeteARSLAN Daire Baskanı 09.01.1998 1/3 MOnhal Kadrc 

8 Fatih ÜNAL Şube MOdüru 01.04.1998 4/3 Münhal Kndrc 

9 Gün~y KANMAZ Şube Müdürü 03.05.1998 212 Münhal Kadro 

10 Sıtkı EGELI !şube MüdürO 06.05.1998 513 Manhal Kadro 

11 Mustafa EGELI !Sube Müdürü 2.1.07.1998 412. Münha! Kadro 

12 E. Yasar BOSTANCI Sube MüdUrü 06.11.19Q8 412 MOnhal Kadro 

13 Ünal Tt\~AGAC Müsteşar Vardımcısı 01.02.1999 1/4 Manhal Kadro 

14 Özer ALTINIŞIK Müsteşar Yardımcısı 04.02.1999 
; 

1/4 MOnhal Kadro 

15 Fahir ZÜLFiKAR 1 Şube MUdQrü 24.04.1999 3/2 Mllnhal 1\adro 

16 A. Lütfi VAROGLU Şube MüdürO 26.07.1999. 4/2 Münhai Kadro 

17 israfil KAYABALI Daire Başkanı 23.08.1999 114 Münhal Kadro 

18 SafaATALAY Sube MQdtlrO 27.08.1999 3/1 Münhal Kadro 

19 ·D. AH ERCAN M üsteşar 11.02.2000 1/4 Münhall(ı:ıdro 

20 '$ahin KESIKMINARE Daire Başkanı 23.10.2000 1/4 Münhal Kadro 

21 M. Celal GORKAN Daire Başkanı 23.10.2000 1/4 Münhal Kadro 

22 Faruk ÖZLÜ Müstesar Yardımcısr 03.09.2001 113 MCınhal Kadro 

23 lsmail TOHUMCU M üsteşar Yardımcısı 03.09.2001 2/3 Manhal Kadro 

24 Levent NEHIR l$ube MOdOrQ 18.10.2001 1/4 Münhal Kadro 

25 ZObeyde KIN Şube MüdOrD 18.10.2001 6/3 MOnhal Kadro 

26 Osman KAYAKESEN Daire Başkanı 15.11.2001 1/4 MOnhal Kadro 

27 Etem ÖZTÜRK Daire Başkanı 15.11.2001 212 Münha! Kadro 

28 NuranINCI Daire Baskanı 15.11.2001 1/4 MOnhal Kadro 

29 Adnan AYDOMN !Şube MOdOrO 20.11.:2001 513 MUnhal Kadro 

30 Hüseyin ÖZERI MOstaşar Yardımcısı 24.12.2001 1/4 MOnhal Kadro 

31 Aysun KÜCÜK !Sube MüdürO 22.01.2002 1/3. Manhat K.-,ciro 

32 Adnan AYOOMN Daire Baskanı V. 07.02.2002 S/3 MOnhal t<adro 

33 C..Oknur PIU.l IŞuba MOdUrQ 04.04.2002 4/1 Mönhal Kndro 

. :..~- ~.:.f_f!!al GQRK.AN u.. Mi.ist. Yrd. y. . . 1 .. Q.:~.?..QQ.?:. ....... .. .... 11~ .. ~llnhal Kadro _ 
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MILLI SAVUNMA BAKANLlGI AKARYAKIT IKMAL VENATO POL TESISLERI IŞLETME 
BAŞKANU~ININ KURULUŞ TARIHI OLAN 4.1.2000 TARIHINDEN ITIBAREN GÖREV 

ALAN BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI, DAIRE BAŞKANI, ŞUBE MÜDÜRÜ OlARAK 

ATAMASI YAPILAN MEMURLAR 

Ad1 ye Sgyadı 

Hıfzı ÖIDBMİR 
ÇeiinERMAN 

uorevYerL 

ANTBaşkanı 
ANTBaşkam 

J2lK 

~ 
Sözlcşmeli 

Beşlama 
Iwi 

04.10.2000 
15.03.2001 

Ayrılış 

milli 

28. ı 1.2000 . 
Hale~ bu g5revdcdir 

ANT~ V adımcısı Erban AYDINDEK ANT Başkan Yd .. ~ 03.06~2002 Halen bu görevdedir 

IJJfio·~ Erhsn AYDINBEK 
F.Banş A YDINOOLti . 
Semm ŞAHİN · 

ldr.lşıJkm.D.Bşk. ~ 
İdr.lşl.tkm.D.Bşk. 1/3 
İşletme Tek.İşl.d.Bşk. v.t 

04.10.2000 03.06.2002 
03.06.2002 (Vekaletcn) Hal:n bu gllreWedir 
28.01.2002 · Halen bu görevdedir 
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Başlama Ayrılış ~ 
Adı ve Soyadı GörevYeri JJ[K-. Dm.bL ım:ibi ~ 

Şube MOdilrleri SemraŞ~ İşletme Bakım Şb.Md. ~ 04.1Q.2000 28.01.2002-
F.Banş A YDINOÖLU Akry.M Y ag Şb.Md. 1/3 04.10.2000 Halen bu görevdcdir. . 
Arıu SUBAŞIOÖLU Elektronik BiLlşi.Şb.Md. 3/3 04.10.2000 Halen bu görevdcdir. 

·. Nursel ÖZER Malzeme :lkmal Şb.Md. YI 11.12.2000 28.01.2002 
İşletme Bakım Şb.Md. y.. 28.01.2002 Halen bu g5revdedit 

Yadigar BAŞARlR Malzeme tkmai Şb.Md. % 28.01.2002- Mahk. Kar. Halen bu gOrevdedir = .. 
lbrahim KARSLI Muhasebe mali İşl.Şb.Md. 3/1 11.12.2000 Halen bu gOrevdedir --tsrnailKOÇ Per.ldr.tşLŞb.Md. 1/2 . 14.12.2001 Halen bu g6revdcdir ~ 

ı B3lpMDdarl«i Metin SERHA1LI Batı Bölge Md. * 04.10.2000 Halen bu görevdedir. 
N Cumali ÖZTÜlU{ Do~ Bölge Md. 3/2 04.10.2000 08.04.2002 (vekaleten) uı 
0\ 

08.04.2002 (Asil) Halen l:!t.ı görevdedir. ı 

~MadOrleri tsrnail KILINÇ Antalya !.İşletme Md. ~ 04.10..2000 Halen bu görevdedir N 
uı 

Mustafit· SELEN Çukurhisar II.İşletme Md. 211 04.10.2000 Halen bu görevdedir 
. 
0\ 

İskender -"ERCAN Balıkesir lll.İşletme Md. ~ 04.10.2000 Halen bu görevdedir, . 
N 

Bnlent TAŞKIN İstanbul IV. ·fşletme Md. 1/1 04Ml0.2000 Halen bu garevdedir e e 
Nevzat ÖZKAN Saros V. İşletme Md. V4 04.10.2000 Halen bu gömıdedir 

N 

Y.Selim TURAN Çiğli VI. l_şlctme Md. Yc 04.10.2000 Halen bu görevdedir. 
Mehmet GÜV·EN .. İskenderun I .İşletme Md. * . ı ı .03.2002- Halen bu glifevdedir. 
Ştıkril ERDOOAN Diyarbakır III. İşletme Md. 1/4 11.03.2002 Halen bu görevdedir 
AzizÖZEN · Erzincan IV. İşletme Md. ~ 04.10.2000 Halen bu gôrevdedir. 
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Depo MO.dtirleri 

Taşra Şube Md. 

Adı ve Soyadı 

BeylerKIUÇ 
M. Ufuk TÜFEKÇİ 
Selahattin SARIKAYA 

HasanZIRH 
Mustafa ORMAN CI 
Muhittin TURAN 
Mete DEMİRCİ 
HanifiGOL 

~SÖZGEN. 
Sicil Şefi 

GörevYeri 

Kayseri Depo Md 
Merzifon Depo Md. 
Sincan Depo Md. 

DiK 

2/l 
~ 
Z/3 

Batı BL Tek.İşLŞb.Md 212 
Batı BL Elekt.Bil.lşl.Şb.Md. 2/3 
Doğu BLTek.İşLŞb.Md. ~ 
Do~ BLMalz.şb.Md. 3/1 
Doğu BL Elekt.BiLİşl.Şb.Md 212 

p~ 

Başlama 

IımlıL 

04.10.2000 
11.03.2002 
04.10.2000 

04.10.2000 
11.03.2002 
04.10.2000 
04.10.2000 
04.10.2000 

Ayrılış 

tmhi 

Halen bu görevdedir 
Halen bu görevdedir. 
Halen bu glSrevdedir. 

Halen bu görevdedir 
Halen bu görevdedir 
Halen bu görevdedir 
halen bu g6rcvdedir 
Halen bu görevdedir 
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MILU SAVUNfı!.A BAKANLIGI,~ ~KiNA VE KIMYA ENDÜSTRiSI KURUMU GENEL fı!IÜDÜRLÜGÜNDE SON BEŞ YIL IÇERISINDE GENEL • EK-D 
MÜDÜR, GENEL MUDUR YARDIMCISI. DAIRE BAŞKANI, ŞUBE MÜDORU OLARAK ATAMASl YAPILAN MEMURLAR 

~~ :YNY~~A~~~~---------
.: 1ftZYJY. 
~GENEL MO.lOK O&lre Başkanı -· . . . 
• 
• . Oafm Başkan Yardımcısı 
1 ll .. .. .. 
• • ŞubeMUdOrQ 
• " .. .. . .. .. 

• .. . 
• 

" . 
ır .. 

.!'i-'. 
MimKMÇS SAN A.Ş. Gımel MOISDa 

a""'l • ·Q.eneJ MOdQr YanfımcıSJ 
maııK BARf.iraAN A.Ş. GmetM!!dik" 
• • Genel MOdtlr Yanhmcıs1 . . . .. 
~ÇANSAŞA.Ş. elenet t.tDdOT 
I!JtliK~A.Ş. Gen al "Modcr 
•···· .. GeaeJ MOdOf" Vardımcısı 
P4aFifEK9AHAŞ .. · GeMI MOdtlrYar=:tımcısı 
• • . . 

rsatKAPSO!.sAN A.ş. GeneiMOdar 
·ı-.rc~TSANA.Ş. ~~r 
-. ·- ii · · · Genel Mntrur Yaı:tfımcısı . . .. .. .. 

yem( Nl'TROSAN A.Ş. GoodM04ür 
• • Genel MQdnrYardcmcıst . . .. 
~~A.Ş. Geıı:crMUdnr 
~B ÇElSOR A.ş. Gmel Mtıcrur 

ı:ıı· .. GerieJ MOtfGr 
M"i\Bt~AŞ. Gerıel Metror Yamımcısı .. .. ... 

Atule SOYADI 

O.Alinur ARAZ 
Nedim BiLGIÇ 
ZuhııJCANlŞ 

e.oorant DILAVEROOLU 
OrtmnYA~Ll 
M.Z.SOpha.n GAFFAROtliU 
M.Namık ÖZEL 
lsmai At.AÇPJılt 
OsmanOZHAN 
A.MumEMER 
H.Faruk YILMAZ 
EmineALTUNTAŞ 
Fatma DeMIREZEN 
Zeynep TAŞTEMEL 
Ferda TORI<AY 
A.Fatih BAŞMANAV 
Yılmaz ALTAN 
[hsen AYTEK!N 
Şerafettın OSTONKOL 
özcanDEMIR 
J.iehmet ÖZTÜRK -~ 
Erc1KU..fNÇ 
SedatGEZEN 
Engfn GÖKMEN 
Haşim GOVENÇ 
AEngin GOLGE 
Necati BEYCAN 
AU Rrza ÖZTÜRK 
CefalstUn ÇETII'IER 
YıJdınm OZENER 
HOSeyin KAPLAN 
P.aydar V'ESKE 
Ergin AKATLI 
Murat YIL!AA.ZER 
ZaterERDAL 
Feramuz AL 11JN 
Haş!m GüVENÇ 
At~lay KEI.ECIOGI.U _ J _ 

MÜKJEŞSJ3A"n TAyiN GEREf'(cesl 

1. Derece MUnhal ~adroya atama · . .. 

.. 

• 

.. 
• 
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IDR! M! U~! ADI YE SO'fflQI .wnsı~ TAYIN Grutr":KCE.SJ .~ --w . 
MAKSAM A.Ş. GenatM!kı'or ErMnGENIŞ 1. Oerew Menhal katıro-ya atama ~ .. Ganel MOdlirYsroımcısı ~(".ıhSin~ .. " .. t:ı::1 

ETA~ A.Ş. Genel Müdrtr Binali YILMAZ .. .. ." ~ 
Geı1el rkJdUr Yaroımcısı Atımeı ŞENTORK .. .. p 

~ ... . .. Muhammet SOMER . ... .... 

ANPfLA..Ş. Gerıef Müdi1r lsmsil Haldu ERDINÇ 
/lSltÇeLIK A.Ş. Genel IVıGdDr A.Yalçın AMANVERMEZ :1475 s.K.Gare 
A.NPlt.A.Ş. Genel MUdUr lsmaiJ Hakkt eRO(Nç 1.Derece 

uıuı yn.r 
MKEK GENEL MD.LOK Daire Başkanı ~an· KALEM 1. Dereoo Mllnhal kadroya atama . Ccnan ILGON . .. • 

A. YaşarBAKAL .. ,. lll = .. 
BeyhanUÇAN .. Yargı Katan G~j · -·" Daire aaşıtan Yatdırnası M.Büfent TOPÇU . Mlhltıal kadroya Blama -....:i 

Şube MlldürQ Kemal PEHLIVAN 
N .. Şadan OfNÇEL 

ı . . .. . E.Kemal HIÇYtUMZ .. .. 
N 
ua . .. . . Servet GOLER \Q 
-ı 

.. " . tl . .. Güz:in ÖZTORK 
RahmfAYOlN 
Sezat Erkin ŞAHMALI N 
Seda.t MUTAFOOW " .. .. ua 
Kot<sal KÜÇÜKTURAN " .. " 

. 
c:ı'\ 

" .. . .. ll NIJl:Ş1in afLER . ,. 
/ N Nursel ERDEM .. .. . = 

GO!ilar Nuran SOlAKoGLU . a. Derece .. . . = N 
MKEK KAPSOLSAN A.Ş. GeneiMüttOr Mehmet PiEHi.lVANU 1.Deıecs 
MKEK MOHfUMATSAN.A.Ş. Genel MUdUr Yıldmm ÖZENER .. . Genel MOdlir Yaıdımtısı Sefçuk KARCl .. ., • 
MKEKP!R!NÇSAN AŞ. .. . .. M4fıif"KAPLJCU 
~ El.ROKSAN A.Ş. Genel MOdUr Yardımcısı ErginNOYAN 
MKEK ÇANSAŞ A.Ş. Gerıet Mfkiür.Yardımcisı KemaiANOAÇ .. . .. .. 1 Talırt YÜZBAŞIO~LU 
~ HUROASAN A.Ş. ll .. " Faruk Yaşai YrLMAZ 
MiKEK ELSA AŞ. .. .. .. Suxan MORAl. R - " o 
MkEK ETAfl A.Ş. .. .. . MeteERTUNG . . .. .. 
j;K~M~. Genel MUdUr DoOruı ÇETIN .. . . c.N 

GenstMU®r Setahatlin HUN 



~1!\tıijl uı~vaw 81llilSJ!0Ytmt ~ IAYİN__G.EREKCESI ., 
ASILÇELIK A.Ş. Genel MUdUr Yardıması M.sabri ŞIMŞEK 1475 S.KGöre Manhal kadrOya atama -~ 

" 
.. . " lsmail YtLOJZ " " .. = .. .. . Ak.lf TUNABOYL.U .. . " a: 

. · TAKSAN A.Ş.. GeneJ MUdUr Yardimcısı MetinREŞAT .. . .. a: . .. . Muhammet SÜMER .. . • 

!U!XILI-
~K GeNEL MO.LOK Gsne1 MOdUrY.ardımctSf Orhan YA~lf 1. Derece MDnhaJ kadroya atama .. • Şobe~adUrü Memduh OE.NKLI .. • " 
• . .. " HaJil ÇETiN ll "ıt 

MI<EJ( FlşeKSAN A.Ş. Genel MOıdflr Eror AKJ<AYA • lt 

MI(EK ÇELBOR A.Ş. Genel MOdOrYarthmcısr erdoğan KARAAHı\\.1eT .. .. .. = MKEK HUROASAN A.Ş. " . .. Neoclet BELTAN • . .. .. .... .... 
.....ı 

aıH12YlY 
MKEKGENEL MO.LOK Genel Mllcfllr Yardrması Dr.Adnan A TICI 1. Oerec:e MOnhal kadroya atama 

ı .. • . . IRıan AKDENIZ .. .. • 
N . . 1f " Mehmet PEHUVANU . .. • 
0\ 
c::ı " .. oaıre aaşkaıu Safiian UÇAN • Yaıvı Karar• GeıeQf 
ı ,. . . .. Csnan k.GüN - ... MD.nhaJ kadroya atama 

• • Oüe Başkan Yardımcısı Köksal K0ç0KTURAN • "' .. 
N .. .. Nurset ERDEM lt . lt tn . 

• ır ŞUbeMUdnrti N.Kemal KAHRAMAN .. . " 0\ 

.. • " 11 AzmlBAKTlR .. .. R 
. 
N 

• ... .. " -MuamrnerCANATIK .. . . c::ı 
c::ı 

Fatfh BAl TAL!oGLu .. If " 
N 

.. .. R - Mustafa AYÇ(ÇEK . .. 
Hat]ldj Serdar ERDEM 

n AklfAKGOL -.. .. OnurÇOKGÖR . • ,. 
• n . .. eroaı KARACA. 3. Derece . 

" / 

SalimÇELIK 
/ 

MKEK ASÇELSAN A.ş. GeneJUüdilr 1.De.rece .. .. 
UKEK ÇANSAŞ A.ş. GenetMOdOr Semra H. KAYA 
HCEK Q!\.BOR A.Ş. ·Genel MUdUr Mustafa TOSUN ~ .. . o 
ııa<E"It El.ROkSAN A.Ş. Genelrı40dUI' Hüseyln OZERl • • . .. 
MKEK riŞEKSAN A.Ş. GeneTMOdUr EnginGÖLGE .. e - tM 

AIKEK H URDASAN A.Ş. Gerref Mtldiir MikallERK " " 



urWML ~--- -~ ~~~- U_NVANL _ _ _ -~ - @llffi so:yaoa ~ IAXI~ QsB§J«;ESI 

UKEK KAPSOLSAN A.Ş. w ~ Gnnale.AUdi.ir Atırnet SARI t. Derece Münhal kadroya atama = • 111 Gımel Wlder Ya:rdtrrteıS1 U.~afp HAClOMERoGLU .. ll K 

~ MKEK PIRINÇsAN A.Ş. Genel Müdür· Faruk SAKALU .. 'Ir a 

MKEK S1t.AHSAN A.Ş. GenelMüdür RallmiÇA~AN ll .. " ~ 
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8.- Konya Milletvekili Hüseyin Arı'nın, ihale sistemine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman 
Durmuş'un cevabı (717482) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Delaletinizle aşa~ıdaki.sonılanmın Sa~lık Bakanı Sayın Osman DURMUŞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 16.05.2002-~5 ~ ~ 

Saygılarımla 

/ı~~ ·~ 
'u:Scyiı / _,. 

Konya Mi~ tvekili 

Sorular: 

ı. Elde etti~im bilgiler do~ltusunda aynı cins malzeme hem 1.200.000 TL. hem de 
4.750.000 TL!ye satın alınıyor. Fiyatfarkından dolayı bu durum sizi rahatsız etmiyor mu? 
Her ilçe hastanesine otomatik cihaziann konması bugünkü şartlar altında gerekli midir? 
Otomatik idrar tahlil cihaziarı alım ihaleleri açılması şu kriz ortamında öncelikli midir? 

2. Sayın Bakan bu başı bozuk ihale sisteminin Bakanlı~nız bütçesine getirdi~i ek harc~a 
ne kadardır? Bu harcamalann büyük bir kısmı, bütçe dışı harcamalar oldu~undan bu konuyla 
ilgili araştırma yapılmış mıdır? 

3. Bakanlık bünyesinde tek elden çıkanlacak ve sizin de su istimali önlemek maksadı ile 
onaylayacagınız bir ihale şartnamesi bu başı bozuk düzeni ve bunun sebep oldugu su 
istimalien önlemede daha uygun bir tarz olmaz mı? 

4. En uygun fiyatlı 2 . ya da 3 yöntem belirlenerek ve ihaleye çıkılacak sistemler için en 
asgari temel şartlar belirtilerek ihaleye girilemez mi? Bu tarz bir uygulamanın ulusal bütçeye 
getirisi ne olabilir? 
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T.C 
SAGLIK BAKANLIGI 

Tedavi HJzmetlerl Genel MOdürlü~Q 

Sayı :BIOOTHG0740003-
Konu :Yazılı Sonı Önergesi 

1 9.·06. D 2 e 1 315 6 

T'ÜRKİYE B'ÜWK MiLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIGINA 

o: 3 

.hgi:30.05.2002 tarih ve K...ı\N.K.AR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15400 sayılı yazımz. 

Konya MHletvekili Sayın Hüseyin ARI tarafından ... İhnle Sistemine İliş}cin,. olarak 
verilen Yazılı Sonı Önergesinin cevabı ilişiktc sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 

~IR(j.4 
Doç.Dr.tfslrrf~ 'bt:' kuş 

Bakan: 
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Konya Milletvekili Sayın Hüseyin ARI tarafından verilen "ihale Sistemine Ilişkin" 
Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır. 

. ı 

SORU .. ı) Elde etti~im bilgiler do~ltusunda aynı cins malzeme hem 1.200.000! TL hem de 
4. 750.000 n.. satın alınıyor, fıyat farkından dolayı bu durum si7.i rahatsı:z: etmiyor ~u? Her İlçe 
Hastanesine Otomatik Cihaziann konması bugünkU şartlar altında gerekli midir? otomatik İdrar 
Tahlil Cihazlan alım ihaleleri açılması şu kriz ortamında {)ncelikli midir? 

CEVAP-1) Soru önergesinin 1 inci Maddesinde belirtilen fiyatlar Muhammen Bed~l Fiyatlan 
olup, ihale fiyatları de~ildir. 

Yazılı Soru ÖnergesPne konu edilen hastanelerin ihale fıyatları aşagıdaki gibi ilir. 

ADANADOGUM BALIKESİR RIZE FINDIK:LI 
1 TEST VE HA :W IRMA GUATRBÖLGE 

ADI ÇOCUKBAKJMEVİ. DEVLET AltAŞTIRMA~fEDA Vİ 
HASfANESİ MERK 

FREET3 3.499.80Ö. 2.992.500 llHALE 
FREET4 3.499.800 2.992.500 İPTAL 
TSH . 3.499.800 2.992.500 EDILMİSTİR. 

-
İSTANBUL DEYOGLU BALIKESİR 

TEST GÖZ E(;iTİM VE GÖNEN 
ADI ARAŞTIRMA DEVLET HASTANESi 

HASTANESİ 
GLUKOZ 273.600 . 600.000 . 

'ORE 342.000 600.000 
KREATiNiN 273.600 600.000 

Ayrıca ihale fiyatıarım hastanenin btıyUklUğtl, kapasitesi ve:. çalışılan test sayısı, 
parametre sayısı ve parametreleıin değişikli~i etkilemektedir. Öme~n; Glukoz ıve Kreatinin 
testinin bedeli Beyoğlu Göz Eğitim Hastanesi'nde 273.600 TL, Göneq Devlet Hastanesi'nde 
600.000 TL iken, HDL-Kolesterol ve CPK-MB testinin bedelleri · Beyo~lu ÇJöz Eğitim 
Hastanesi'nde 820.800 TL olup, Gönen Devlet Hastanesi'nde 600.000 TL dir. Yine Beyoğlu 
Göz Eğitim Hastanesi 'nde HbA 1 c testinin bedeli ı'.23 1.200 TL dir. 

İlçelerdeki Devlet Hastaneterimizin birçq~u gelişmiş olup, birçok uzmanlıkJ branşlannda 
hizmet vermektedir. Hastalar . artık iliere gitmeden ilçe hastanelerinde tedavi ol~bilmektedir. 
Dolayısıyla, ihtiyaç duyulması sebebiyle söz konusu ihaleler yapılmakt~ ve Baka~lıktan "izin,. 
alınması suretiyle de bu cihazlara ihtiyaç olup olmadığı merkezde değerlendirilqıektedir. İlçe 
hastanelerimizde hastanenin kapasitesine ve uzman durumuna göre, hangi kapasitede bir cihazla 
iş görülmesi gerekiyorsa o kapasitede bir cihaz alırnma izin verilmektedir. 

Ayrıca Bakanlı~ıımzca, laboratuvarlarda kullanılan kit cihazlan satın alınjnamakta, kit 
ihalesine çıkılıp. kit ile birlikte cihazın da bir yıllık süre ile hastaneye kurulmaSil uygulaması 
yürütülmektedir. 

1 
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SORU-2) Sayın Bakan bu başı bozuk ihale sisteminin BakanlıAınız pütçesine . .;etirdiği ek 
harcama ne kadardır? Bu harcamalann büyük bir kısmı,· bütçe dışı harcamalar ol~ugundan bu 
konuyla ilgili araştınria yapılmış mıdır? 

CEVAP-2) TUm ihaleler Döner Sennayeli Kuruluşlar İlıale Yönetmeliği ÇCI'fevesınde ve 
Komisyonlar marifetiyle yapılmaktadır. 

Bütçe dışı harcama diye bir şey söz konusu degildir. TUm Kurwnlar giderlerini Genel 
Bütçeden, Fondım yada Döner Sermaye bütçesinden yapmakta, yapılan tüm harcamalar gerek 
Maliye Bakanlı@ ve Bakanlığımızca, gerekse Sayıştayca denetlenınektedirler. 

SORU~3) Bakanlık bünyesinde tek elden çıkanlacak ve sizin de su ~stim~li önleme~ nıaksadı ile 
onaylayacağınız bir ihale şartnamesi bu başı bozuk düzeni ve bunun sebep olduğu ~u istimalleri 
önlemede daha uygun bir tarz olmaz mı? 

CEV AP-3) Bakanlı&mızda ve kurumlanmızda Bakanlar Kurulu'nun 8417958 sa:rtı karan ile 
çıkarılan "Her Tür. Alım Eksiitme Tip Şartnamesi" kutıa~ılmakta, Teknik Şartn~e olarak da 
·örnek teknik şartnameler hazırlanarak kurumlara glinderilrnekte; 199~ yılından; bu yana da 
Laboratuvar Kit ve Cihaz alımlannda örnek Teknik Şartname fonnatı, ilgili uzmanlardan oluşan 
Komisyonca hazırlanıp kunımlara gönderilmektedir. Söz konusu örtıek Teknik Şartname 

güncelleştirilmektedir. En son gilncelleştirmede bu yılın başında yapılarak 14.01.2002 tarih ve 
786 sayılı Genelgemiz ekinde kurumlanı gönderilmiştir. · 

Bu nedenle başı bozuk ihale sistemi gibi bir keyfıyet söz konusu de~ldir. 

SORU-4) En uygun fiyatlı 2 yada 3 yöntem belirlenerek ve ihaleye Çlkllacak sistemler için en 
asgari temel şartlar belirtilerek ihaleye girilemez mi? Bu tarz bir uygulamanın uJusal bütçeye 
getirisi ne olabilir? 

CEV AP-4)Saglık Kurumlarının ihtiyaçlan çok çeşitlidir. Her kuruqıun kap~itesine göre 
ihtiyaçlan da farklılık göstermektedir. Her ihale kendine özgü şartlar i~tiva etm~ktedir. Ortak 
genel esasları belirleyen şartnamelerle ihaleye çıkılmali~ ihaleler mevzuat gereği ilan 
edilmekte, ve İlıale Komisyonlannca da. en uygun fiyata ihale edilmekte, aksi takdirde ihaleler 
tasdik edilınemekte ya da Sayıştayca tescil edilmemektedir. 

EKİ: Ki.t Karşılı~ı Cihaz Temini Genelgesi ve 
Şartnamesi 
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T.C 
SAGLIK BAKANLIGI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müd0rlüğ1i 

Sayı : B.lO.O.THG.0.74.00.03/ 
Konu : Kit Alımı ile Birlikte 

Cihaz Edinme Uygulaması 

14.01.02• 7 86 

İIJGİ: a) 07.01.1999 tarilı ve B.lO.O.THG.0.74.00.03~135 sayılı Genelgemiz, 
b) 10.03.1999 tarih ve B. 1 O.O.THG.0.7 4.00.03- 331 1 sayılı Genelgemiz. 

o: 3 

"Kit Alımı ile Birlikte Cihaz Edinme Uygulaması" ile ilgili usul ve esııslar, ilgi (a} Genelgemiz 
ile bildirilmiş idi. Ancak, yeni gelişmeler ve şartlar doğrultusunda. anıl.an Genelge eki · ''K.it Alımı ile 
Birlikte Cihaz Edirune Uygulaması Bilgi Formu" ve .. Kit ile Birlikte Cihaz Temini Örnek Şartnamesi" 
güncelleştirilmiş olup. ilişikte. gönderilmektedir. 

· Bu duruma göre, ilgi (a) ve (b) Genelgeterimiide belirtilen hususlara titizlikle ı~ayet edilmesi; 
''kit alımı ile birlikte cihaz edinme" ihalelerinde ilişİkteki Bilgi Fonnu'muı e~iksiz veidüzenli olarak 
dolduroJmak suretiyle Bakanh~ımıza intikal ettirilmesi ve Örnek Şartname'ye de yap~lan ihalelerde 
uyulması gerekmektedir. · 

Bilgilerini ve gere~ini önemle rica ederinı. 
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KİT ALThfi iLE BİRLİKTE CİHAZ EDİNME UYGL"LAMASI ~İLGİ FORMU 
İLİ : KURUMUN ADI : 

HASTANE BİLGİLERİ 

KADRO YATAKSAYISI 
FİİLİYATAK SAYISI ; 
FÜLi YATAK. SAYISININ YILLIK DOLULUK ORANI(%) : 

. YILLIK POLİKLİNİK. SAYISI : 
1STENEN CİHAZLA İLGİLİ LAB. YİLLIK ORTALA..\fA TEST SAYISI: 
TOPLAM LARUZMAN SAYISI: TOPLAM K.Ll:t.JİK UZMAN SA YJSI : 
BİYOKİMY A ÇOCUK · 
MİKROBİYOLOn DAHİT~İYE 
PATOLOJİ CERR.lilll 
GENETİK KADIN DOÖUM 
HEMATOLOJİ DİÖERLERİ 

LAB. UZMANI YOKSA EÖİ1'İLMİŞ LAB.TEK. SAYISI 

KURUMDA AYN'!_İŞİ GÖREN CİHAZA AİT BlLGİLER 

ÜRETİCİ FiRMA 
MARKASI 
MODELİ 
ÜRETİMYILI 
YAŞI 

HANGİ AMAÇLA KUU.Al\"'LDIÖI 
TEKNlK KAP ASh'ESİ : 
TEMİN ŞEKLİ(SATIN ALMA,IrtBE,VB.)': 
FAAL : 
GAYRİFAAL 

TALEBIN GEREKÇESI 

FORMU TANZİM EDEN LAB UZMANI 
(VEYA SORUMJ ... U KLİNİK UZMANI) Bilgilerin do~uğunu tasdik ederim. 
Adı : Adı : 
Soyadı : Soyadı 
Görevi ; Görevi : Başhekim 
İmza : İmza/Mühür : 
"'Uzman tarafından doldı.rrulmayan formlar değerlendirme dı~ı bırakılacaktır. 
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A. KONUt 
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KİT iLE BİRLİKI'E CİHAZ TEMiNi 
ÖRNEKŞARTNMm FORMATI 

Jl •••••••••••.•••••••••••.•••• ciıiAzı:NDA ID.il.I~llACAK ~ 
ÖZELLiKLER1 VE LİSTESİ 

0:3 

B.l. Teklif edÜecek ''reaktifler ve kitler"; 1'reaktifler ve kitler" birlikte teklif edilen cihaz ile tam 
uyumlu kullanılnbilecektir. Tüm ''reaktifler ve kitle:r'~ üretici firmaya ait orijjnal etiketi taşımalı, 
etiketin üzerinde son kullanma tarihi,seri numarası ve saklama koşullan belirtilıniş olmalıdır. 
B.l. Teklif edileçek renktifter ve kitlecin birim test maliyeti hesaplamrken elliazda gllvenilir sonuç 
almak kaydtyla kullanılan diluent,bu.tfer,kalibratör,ömek ·küveti,printer ka~t ve kartuşu gibi sarf 
malıemeleri gözönünde buiundurulmalı ve bu malzemeler laboratuvann istedi~i periodlarda 'ücretsiz 
olarak verilmelidir. 
B.3. Satın alınacak reaktifler ve killerin cinsi ve test sayısı olarak miktan aşağıda 

belirtilmiştir. 

CİNSİ :MİKTARI (rest) 

B.4. Reaktifler ve kitlerteklifvercn finnalartek1iflerlnde k:itlerin hangi prensiple çalıştığım:1 kaç testlik 
ambalajlarda oldu~unu ve tıretici finna isimlerini açık olarak beliıteceklerdir. 
B.s; Sözleşme süresince alınan reııktifler ve kitlerin miadlan teslim tarihinden itibaren ·en az 6 ay 
rniad.lı olacakbr, kitler hııstancnin talebi doğruirosunda parti parti tesJim edilecektir. R~aktifler ve 
kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla mHctarı ne olursa olsun 
firma tamfindan uz.un nüadlılafla de~iştirileccktir. Renktifler ve kitlerio ve kitlerle ilgili .standart ve 
kontrollerin hatalı sonuç vennesi durumunda, bu ki tl er firma tarafından yenileri ile değiştirilecel..1ir. 
n.6. Reaktifler ve kitlerio üzerinde barcode olınah ve tüm renktifler .ve kitleı oıjinal ambalajmda 
olmalıdır. Realctifle:r ve kitlerio liyo.fılize 'otanlannda sulancbncı solUsyonlan orjinaı .ambaliYmda 
verilecektir 
B.7. Tcldif.veren,finnalar, Sözleşme süresi bitenekadar teklif ettikleri kalemler için laboratuvann tercih 
edeceği ''iç kalite kontrol" serurulanın ücretsiz olarak karşılayacaklardır . 
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B.8. Hastanenin zamanmda bitirilemeyen reaktifler ve kitlerden oluşacak zarapntn en aza 
indirilebilrnesi için özellikle az kullanılan reaktifler ve kitleren küçfik ambalajlannda olataktır. 
B. 9. Sözleşme silresince fuma labonıtuvar tarafından kabuİ edilen bir ''Dış kalite kontrol programı, 
ile ilgili tüm işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştinnelidir. 

C. KİT İLE BİRLiicrE VERİLECEKCİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

C. L Cihazın test kapasitesi 

C.2. Cihazın kapsam tanunı 
(Ana cihaZt Ekran, Bilgisayar, Klavye, Yazıcı, Güç KaynaAJ ................ vb.) 

C3. Cihaz analiz işlemlerini random access (rastgele seçimli) çalışabilmelidir. 
C.4. Cihaza munune ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkann kadar b.ir müdahaleye gerek 
duyulmamalıdır.Cihaza acil numuneler sistemin çalışması durdurulına.dan girilebiimelidir. 
C.5. Gerekli durumlarda cihaz, hata mesajlan vererek kullanıcryı uyarmalıdıt. Neticeler: bir bilgisayar 
m:acılı~ ile üzerinde hasta adı, hasta sonuçl~ protokol nurnarası ve referans değederi bulunan bir rapor 
hal inde alımnalıdır .Finna cihazı.n hasta bazında ısaklayabile<:eW hafiza kapasitesini~ bildirecelrtir. 
C. 6. Cihaz, reaktif .kab ında belirtilen test miktan m sonliıia kadar kullanabilmelidİr.Reaktif ~hacim 
oranı en az olan tercih edilecektir. 

NOT: Bu kriterler hiç bir zaman belli bir cihazı tarif eder nitelikte olmayacaktır. 

D. TERelli NEDENi OLABiLECEK ÖZELLİKLER 

D. L Cihazuı test luzuun istenenin üzerinde olmasl. 
D.2. Cihırzın kullnnacağt sarf malzemeleri nedeniyle işleme maliyetinin çok düşük olması. 
D.3. Cihazınana/izprogrammın dahakapasiteli olması. 
D.4 .................. . 
NOT: Tüm bu terelli maddeleri, aradaki fark maliyeti dengeleyici unsur teşkil ecf:erse işletilmelidir. 

E. dııAziNMONTAJI 

Cihazuı montajı finnasına aittir.Cihaz kwumun gösterdiği yere ücretsiz monte edilecektir.Cihazın 
çalışınası için elektrik, su gibi aıt yapı tesisatı kurum tarafindml saAianacaktır. Sisten.ı için 
laboratuvarda herhangi bir düzenleme veya altyapı·'öeğişildiği gerektiği Uı}ctirde firma. tarafindan 
knrşılanmalıdır. 
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F. EGiTiM 

Cihazı kullanacak personelin eğitimi finna tarafından sağlanacakttr.Elr;m.an sayısının 
belirlenınesi ve veri1~n eğitimin yeterli olup olrnadJgııta kurum idaresi karar vereeektir.Finna 
aynen elliazın kullanım klavuzu ile . dikki;ıt edilmesi gereken husustan içeren dola1mam 

TÜRKÇE olarak kuruma verecektir. 

G. GARANTi VE TE~iKSERviS 

Cihaz, kullanılacak yedek parça d~l sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili 
olacaktır .Anza donununda 24 saat içinde mUdahale cdilec~ onanlınayan cilulz 72 saat içjnde firma 
tarafindan yedek bir cihazla değiştirilecektir .Bu garanti bem satıcı hem de distn'botör tarafindan 
verilmeli ve taahhüt edilmelidir.Bu yapılmazsa her aksayan test maliyeti kadar c~za 
ödenecclıctir. 

H.. KABUL VE MUAYENE 

H.L Cihazın muayene ve kabulü Hastanemiz muayene ve tesellüm komisyonunca }';3Pılacaktır. 

IL2. Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka buhmacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye 
uygunluğu hak1cmda ikna. edilineeye kadar deneme kullanuru yapı1acaktır. 

H.3. Muayene sırasındaki intra-ve inter as.say çalışmalarının tüm masraflan ve do~abitecek hasarların 
· yOkllinltnügü firmaya ait olacaktır. 

HA. Yabancı roenşeili kitlerde, finna killerin teslimatı aşa:ma.crında S~ık Bakanbğının ithale izin verdiğini 
gösteren kontrol belgesini muayene komisyonuna sunınak zorundadır 

L TEKIJFLERİN HAZIRLANMASI 

Ll. Firmalar şartname maddelerine ayrı a)nl ye TUikçe oliırak şartnamedeki sıraya göre cevap 
vereceklerdir .Bu cevaplar" ............... marka .............. model .................. cihazı ve kiti teklifimizin 
Ş3rl:nameye uygunluk belgesi" başlı~ altmda teklifveren fionılnın başlıklı ktW-dına yazıltruş ve yetkili kişi 
Ulnlfindan imzatannu ş olmalıdır.Bu cevaplar oıjinal dokümanJan ile karşılaştınldı~da ~edıangibir 
farklılık bulı.mursa firma ihale clışı bırakılacaktır. 
1.2. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnarnede iste'nen teknik özellikleri sağlamayan 
finnanın teklifieri red edılecektir. 
1.3. Teklifleri degerlendimıe komisyonu gerekli gördüğü ballerde demonstrasyon isteyebiUr.Fimıa1ar 

d.emonstrasyonu nasıl s.ı®ayacaklanm bildireccldailir. 
1.4. Cılw. ve kit ile ilgili tüm tekılik dokümmıiar teklifle birlikte verile::ektir. 

l. 5. Fimıalar kit ve cihazın menşeyleri hakkında bilgi verip, belgelendirooeklerdir. 
1.6. Teklif. edilen Kit, Cihaz veya sistemin Ulusal veya Uluı:lararast geçerli olan (T$E, TSEK, tso, VDE, 
FDA, mc, TÜV, ÜL, DİN, CE vb.) standartıara ve/veya nonnlara uygunluk belgesi olacak ve fimıa 
tekliflerinde belgelendirilecektir. 
1. 7. Teklif edilen kit ve cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından sat1c~ firmaya verilen yetki 
belgesi olacaktır. · 
1.8. Bu şartnarnede belirtilmeyen hUkümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir. 
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9.- Batman Milletvekili Alaaltin Sever Aydın'ın, Batman ilindeki yolu ve içme suyu olmayan 
köylere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (717485) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİL~ET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim . 

~ A .:::::::::;:-· 
Alaattiflls?v~niN ~ 
Batman Milletvekili r. 

S-1 ) Batman ilimizde yolu olmayan kaç adet köyümüz 
mevcuttur? 

S-2 ) Batman ilimize bağlı köylerimizin kaçının yolu asfalt ve 
stabilizedir? 

S-3 ) Yolu olmayan köylerimize yol ne zaman yapılacak ? 

S-4 ) Batman ilimize bağlı köylerin kaçında içme suyu yoktur ? 

S-5 ) Suyu olmayan köylerimiz içme 
kavuşabilecekler ? 
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T.B.M.M. B: 117 25.6. 2002 

T.C. 
'DEVLET BAKANLIGI 

SAYJ :B.02.0.010/ tJJ4_ 2.(tJtJ 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLtSi BAŞKANLIGINA 

.İLGİ': TBMY[ Başkanlığı 'Geııel Sekreterl.iğiniı1 30.05.2002 gün ve 
A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-717485-15403/36526 sayılı yazımz. 

0:3 

Batman Milletvekili Alaattin Sever AYDIN'a ait 7i7485-1 5403 esas nolu yazılı soru 
önergesi. incelenmiştir. 

Batman ilinde yolu olmayan köy bulunmamaktadır. Bu ilimizde 49 adet köyüroüzde 
306 Km. asthlttl25 köyörnüzde 1014.Kın stahi.lize yolumuz vardır. 

Köy Yollan Master Plam çerçevesinde Batman ili köylerinde uygulanmakta olan 2002 
yılı progrrunında,25 Knı. asfalt 4 Kın.si komple yol. olmak ·üzere 72 Km, stabilize yol 
çalışması vardır. · 

Batınan iline bağlı 267 köyü olup,sağlıkh içmesuyu o.lınayan 44 adet köyilmü7. 
bulunmaktadır. 

Suyu oJmayan köyler için; mahallinde teknik elemanlar tarafindan yapılan etütl~r 
sonuc\Ulda su ihtiyacımn tespiti yapılmaktadır. Su ihtiyacının tespitinde ııiifus 
yoğunluğu,köyün bUyiikJüğü, hayvan mcvcudu,turisti.k açıdan cazibesi,köy ttizel kişiligine ait 
sanayi,maden v.b. _iş!~tıncleri.n olması, nüfus başına maliyet v.b gibi kriterler dikkate 
al ı.mnaktadır. 

Bu özelliklere göm puanlama yapılarak öncelik ve aciliyet sıralaması 
belirlenmektedir, Bu sıralarnalara göre de bütçemiz olanaklarıııın e]verdiği ölçüde yatırım 
programına tcklif edilmekte ve yatırımlarımız plan.lannıaktadır. 

2002 y1lı programında yeni iş olarak M.erkcL:-Hava Meydan. komutanlı~ı içmesuyu 
tesisi inşaatı vardır. 

Geçen yıl başlayan Gercüş~ Y akıtlı, Kozluk-UlaşJJ, Genct\ş-Koçak içmesuyu projeleri 
de devam etmektedir. 

Bi.lgilerinizc arz ederill1. 

Devlet BaJ,anı 
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10.- Batman Milletvekili Alaaltin Sever Aydın'ın, bölge hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (717486) 

TÜRidYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLI(aNA 

Aşağıdaki sorutarımın Sağlık Bakanı Sayın Osman DURMUŞ tarafından 
yazılı olaral< cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

,\ r---
··--ı /j ~ 

..-- Jtimlt?ın Se~ A YDlN 
Batman Milletvekili 

Batman İlimiz ve çevresine hizmet verecek , halen yapımı devam eden 250 
yataklı bölge hastanesinin bir an önce bitirilmesi gerekrnektedir.Bu hastanerniz 
tahminen ı milyon insanımıza hizmet verebilecektir. 

Daha önce vermiş olduğum soru önergeme , bu hastanenin 2001 yılında 
bitirileceği tarafınızdan bildirilmişti (24.05.2000 tarih ve ı 145 Sayılı yazınız) .Ancak 
şimdiye kadar % 20 ' si tamamlanabilmiştir . 

S - 1 ) Bu hastanemizin bitirilebilmesi için gerekli ödenek tahsis edildi mi ? 
S - 2) Bu hastane ne zaman bitirilebilecek ve hastaların çilesi ne zaman son 

bulacaktır ? 
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T.C. 
SAGLIK BAKANLIÖI 

Araştirma, Planlama ve Koordinasyon 
· Kurulu BaşkaniiÖI . 

. Sayı :B100APK0000000/ ''\ <\ 'S 
Konu:Yazılı Soru önergesi 

0:3 

AN KABA 

l 9 HAZiRAN· 2002 

TORKIYE BOVOK MiLLET MECLISI BAŞKANUGINA · 

ILGI:S0.05.2002 tarih, ve KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.10.00.02-~5400 717486-
15404/36527 sayılı yazıları. · 

Batman Milletvekili Sayın Alaattin Sever AYDIN tarafından i3ölge Hastanesi 

inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin olarak verilen Yazılı S~r:u önergesinin 

cevabı ilişilde gönderilmektedir. 

Arz 9derim. 
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Batman Milletvekili Sayın Alaettin Sever AYDIN tarafınd~n verilen ~~Bölge· 
Hastanasi inşaatının ne zaman bitirileceğine" ilişkin Yazılı Soru Onargesinin 
cevabıdır. · 

SORULAR: 

1 .. Bu hastanemizin bitirilebilmesi için gerekli ödenek tahsis e~ildi mi? 

2.. Bu hastane ne zaman bilirilebilecek ve hastaların çile~i ne zaman son 
bulacaktır? 

CEVAPLAR: 

1- 2002 yılı Yatırım Programında 19941000070 proje no ;ile yer alan 250 
yataklı Batman Ili Merkez Devlet Hastanesinin fiziki gerf.ekleşmesi %25 
seviyesindedir. 2002 yılı ödene~i olan 500.000.000.QOO.TL. ile ~18 Sayılı Kanun 
gelirlerinden 100.000.000.000.TL olmak üzere Toplam 600.000.0QO.OOO.TL ödenek 
inşaatın yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve lskan Bakanlığının batçesina 
aktarılmıştır. 

2- Söz konusu Devlet Hastanesi 2003 yılında bitinimesi planlanan yatırımlar 
içersinde yer almaktadır. 

Bakanlığımıza, Yatırım Programında yer alan Tesislerimii.ıin inşaattan için; 
Genel Bütçeden ayrılan payın yetersiz kalması nedeniyle planl~nan dönemlerde. 
inşaatlar bitirilememaktedir. Bu sebeple yatırımlarımız yıllara s$rt olarak devam 
etmekte olup, fiyat farkı ve eskalasyondan kaynaklanan artışlar ne~eniyle 
maliyetlerinda her ytl artış gözlenmektedir. 

Sa{jlık Yatırımlarımızın bir an ewel bilirilmesi Bakanlığımız~ da arzu edilan 
bir . durumdur. Ödenekierin yetertiliği ölçüsünde, fıziki gerçekleşmaleri yüksek 
yatırımlarımıztn öncelikli olarak bilirilebilmesi için gereJ<en hassasiyet 
gösteriJmektedir. · 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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11.- Batman Milletvekili Alaaltin Sever Aydın 'ın, nimesulid etken madde/i ilaçlar konusunda 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (717488) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının Sağlık· Bakanı Sayın Osman DURMUŞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

NİMESULİD İlaçlannın yan etkileri ve yaptığı zararlardan dolayı piyasadan 
toplatıldığı yazılı basından _öğrenilmiştir. 

S - 1 ) İlaçlar piyasaya sürülmeden önce BAKANLIÖINIZIN ; ilaçların 
zararları ve yan etkileri olduğu hakkında herhangi bir çalışınanız var mıydı ? 

s - 2 ) Eğer böyle bir çalışınanız var ise Bakanlık olarak tes.pit ettiniz mi ? 

s- 3 ) Şayet tespit edildiyse, bu tespitler nelerdir? 

s- 4 ) Yıllardan beri kullanılan bu ilaçlardan dolayı zara~ gören hastalarımız 
var mıdır? 

S- 5 ) Şayet zarar gören hastalarımız varsa , bunlar için aldığınız tedbirler 
nelerdir? 

S- 6 ) Bu ilaçları piyasaya süren firmalar hakkında kanuni bir işlem 
yapmayı düşünüyor musunuz ? . 
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Sayı: B1001EG0100007 

Konu:Yazıh ıonı anergesi 

B: 117 25.6. 2002 

T.C. 
SAÖLIK BAKANTılGI 

İlaç ve E~acJJı 
Genel Müdürlü§il 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MEa.iSi BAŞKANI.JÖI' f4A 

0:3 

ANKARA 

2 t·llıi·-

iLGi:30.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS-0.10.00.02·15400, 7/7488-15406/36529 
AYIII Y8Z11an. 

Batman Milletvekili Sn: Alaattfn SEVm AYDIN ' ın 11Nimesulid etken maddefl ilaçlar 
konusunda çalı~a yapılıp yapılmadıöına IIJ5kln " yaziiı soru önergesinin cevabi Hls!kt:e 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
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Batman Mllletveldli Sn:Aiaattln SEVER AYDIN'In yaZlll soru Öftef(JeSinln 
cavabadlr. 

SORU!·· 
Nimesulld etken maddesi lç;eren ilaçlann yan etkileri ve yaptı~ı zarardan dolayı 

piyasadan toplatıldığı yazılı basından ~renllmlştjr. 
İlaçlar piyasaya sorolmeden önce Bakanlı~ımızın, lfaçlann zarartan ve yan etkileri 

oldu~u hakkında herhangi bir çalışmanız var mıydı? 

CEVAP1 ... 
İlaçlann ruhsatlandınlmasın da Bakanlıöımıza sunulan ruhsat ba~ru dosyaları; 

ürünle ilgllf kapsamlı bilgileri Içermektedir. Bu bilgiler Orünün (KÜB) kısa Urün bllgllerlnl, 
farmakolojlk özelliklerini, etkilerini, yan etkilerini, klinik aıaştnma sonuçlarını kapsamaktadır. 
ürün basvuru dosyaları, ön inceleme Komisyonu , Klinik Danışma Komisyonu, ilaç 
Ruhsatlandrmıa Bilimsel Komisyonu, Teknolojik İnceleme ve ~erlendJnne Komisyonun da 
yapılan incelemeyl talüben Anallzfer Refik saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlıöına baölı İlaç 
Analiz Laboratuannda yaptmlmakta, . Prospektüs İnceleme Komisyonu ve fiatiandırma 
Komisyonlannda .· bilimsel ç;erçevede Incelenerek · uygun butunması hallnde OrUnler 
ruhsatlandrnlmaktadır. Dolayısıyla OrUn haklanda bilimsel anlamda yapılmış klinik calıfima 
·sonuçlanna göre belirlenmiş yan etldler ürün başvuru dosyalannda mevcuttur. Ve bu· bilgiler 
U rün prospektüsferinde de yer almaktadır. 
. Nimesutıd etken maddesi Içeren ürünlerin yan etkileri hakkında yapılmıs çalışmalar da 

ruhsat başvurusu dosyalannda yer aJmaktadır. Bütün ruhsat1ı ürtlnlerimizde oldu~u gibi 
Nlmesulid etken maddell UrOnlerın de yan etki takibi Bakanlı~ımızca yapılmaktadır. Ayrıca 
Bakanlıöımızın ruhsatlandınlan Orünlerin yan etkllenni incelemek üzere Klinik Araştuma 
yapmak gtbt bir uygulaması yoktur. ruhsatlandınlarak piyasaya sunulan herhangi . bfr O rünün 
zaman içersindeki kullanımlannda daha önce tespit edilmemiş bir yan etkinin ortaya çıkması 
mOmkündOr. Nimesulld etken maddell Ilaçlar dünyada ve Olkemlzde on yedi yıldan beri 
ruhsatıı olarak kullanılmaktadır. ~ölmiz aylarda Finlandiya llaç otoritesi Nimesulid etken 
macideii ilaçlara karşı gelişen yan etkJ nedeni lle bu i/açfann kullanımını askıya aldı§ını 
bildirmiştir. Aradan geçen 15 gon sonunda ispanya İlaç otorıtesının de bu lla~ları askıya 
aldı~ını bildirmesi Uzerine, Avrupa İlaç Ajansı {EMEA) Nimesulld etken maddeli ilaçlar Ozerine 
inceleme basfatmışbr, Sa~lık Bakanlıöımız da Olkemlzde yaygın kullanımı bulunan bu Ilaçlan n 
EMEA' tn lnceJemesl sonuçtanana kadar kullanımını durdurmuş, ruhsatlannı askıya almışttr. 
EMEA'nın de?jerlendirilmeslnin sonuçlan elde edildikten sonra ülkemizde de bu etken maddeyi · 
taşıyan ilaçlarla Ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılacaktır. 

SORU2 .. 
~er böyle bir çalı~manız var Ise Bakanlık olarak tespit etiniz mi? 

CEVAP2 .. 

Ürün ruhsatJandrrma başvurusunda Bakanlı~ımıza sunulan ba~vuru dosyalannda yer 
alan ürünle flgili !Qsa Orun bilgilen IÇ(!rsinde, Farmakolojlk özellikleri , etkileri, yan etklleıi 
bulunmaktadır. Bunun dışında ülkemizde ve dünyada İlaç Ruhsatlandınna Birimleri ruhsattı 
OrOnla-!e ilgili olarak klinik araştınna yapmazlar. Aneak ruhsatlandınlarak piyasaya sunuJan 
Ortınierin piyasa kontrollerini ve yan etkl takibiişlemlerini yOrOtürler 
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SORU3-

Şayet tespıt edildlyse, bu tespitler nelerdir? 

CEVAP3-

Ruhsat başvuru dosyalannda Nlmesulld etken maddeJi ilaçlann ; aktif Gastro İntestlnal 
Ülser, Hepatik yetmezlik ve şiddetli böbrek falksiyon bozukluklannda kullanılmaması 
gerektf~i Nonsterold antıenflamatuar , ilaçlara asın hasaslyeti olan hastalarda hiper tansiyon, 
kardiak fonksiyon bozukl~u olanlaıia, antlkoagOian veya trooıboslt agregasyonunu inhlbe 
edld ilaç alanlarla, gastrit, ülser, astım, ürtiker ve pahtılaşma bozuldu~u olanlarda 
kullanılmaması gerekti§!, gebelerde .ve sOt veren annelerde kullanılmaması gerektiöi, mtde 

. yanmast, bulanb, epigastrtk aön, su retanstyonu , tXJem, oligüri ve melena gibi yan etkiler 
yapabll~l yolunda bilgller bulunmaktadır. 

SORU4-

Yıllardan beri kutlanılan bu ilaçlardan dolayı zarar gören hastalanmız var mıdır? 

CEVAP4-

Yukanda da beltrtlfdlfıi gibi herhangi bir zarar görme söz konusu ~lldlr. 

SORU S.. 

Şayet zarar gören hastalanmız va,rsa, bunlar ıctn ardıOınız tedbirler nelerdir? 

CEVAP S· 

zarar gören hastalanmız yoktur. 

SORU 6· 

. Bu Ilaçlan piyasaya silren firmalar hakkında kanuni bir Işlem yapmayı dUşOnOyar 
musunuz? . 

CEVAP6-
Tıbbi Farmas6tlk Orünlerle ilgili olarak 
02.03.1995 tarih ve 22218 sayılı Resmt Gazete 'de yayımlanan Tıbbi Fannasötlk Ortınler 

Ruhsatlandırma Yönetnıeli~lnln, 25 ve 26. maddeleri (askıya alınma ve iptali) d~ruıtusunda 
Işlem yapılmaktadır. 
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12.- Çankırı' Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, il ve merkez valilerine sağlanan imkanlara 
ilişkin sorusu ve lçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüce/en'in cevabı (717492) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının İçişleri Bakanı sayın Rüştü Kazım .YÜCELEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hüseyin KARAGÖZ / 

~ 
· 1" Valilere Devlet Bütçesinden sağlanan imkanlar nelerdir? Bu imkanlardan 

il ve merkez valileri nasıl yararlanınaktadır? 
2- İl valilerinin kullandıkları makam, araç,mobil ve ev telefonlannın yıllık 

limitleri ne kadardır? 
3- İl valilerinin. kullandıkları makam araçlarının -yıllık yalat limitleri ne 

kadardır? 
4-: İl valilerinin ikamet ettikleri lojman giderlerinden ne kadarı valiler 

tarafından ve ne kadarı devlet bütçesinden karşılanmak:tadır? 
5- İl ve merkez valilerinden ne kadarı emniyet kökenlidir? 
6- Şu anda görev yapan Merkez valisi sayısı nedir? Bu valilerimiz hangi 

görev ve hizmetleri yürütmektedir ler? Bu görev lerine karşılık Devlete 
maliyetleri nedir? 

7- Makam aracı ve koruma tahsis edilen (OHAL dışında) merkez valisi var 
mıdır? V ar ise makam aracı ve koruma tahsis in gerekçesi nedir? 
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SAYI : B05PGM730001tSt1D 
KONIJ: 

B: 117 25.6. 2002 

T.C. 
IçiŞLERI BAKANLIÖI 

Peruonol Gonol MüdürlüöU 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECliSI BAŞKANLI~INA . 

ILGI: 30.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15400 sayılı yazınız. 

0:3 

~0612002 

Çankın Millatvekili Sayın HUseyin KARAGÖZ'ün tarafımdan yazılı olarak cevaplandınlmasını 
lstediQI soru onergesine (7n492) aıt cevaplar aşaOıya çıkartılmıştır. 

Arzedoıim. 

DAÖITIM : 

Gereai : Bilgi 
TBMM Başkanlı~ına BaşbakanlıOa 

1- ll Valllefine. maaşlan dışında Devlet botçeslnden herhangi bir imkan SflQianmamaktadır. ll Ozel 
Idaresi Kanununun 140 ıncı maddesi uyannca ödenen ödenekler isa temsil tazmlnatlanndan mahsup 
edflmektedir. ' 

2- ll Valilerinin kullandıklan mobil telefonların yıllık konuşma limiti, Içinde ~bulunulan yılın ilk ayında 
ele geçen net maaşı kadar olup, diQer telefonlar Için herhangi bir Ilm it bulunmamaktadır. 

3~ ll Valilerinin makam araçinn Için yıllık yakıt limiti bulunmtımaktadır. 

4- Kamu Konutlan YönetmellQI uyarınca ll Valilerinin lkamot ettikleri Jojmanların yalnız kim giderleri 
aylık maaşlarından kesilrnektedir. Lojrnanların ısınma, eleldrik, su vb. giderleri bOtÇedon karşılanmaktadır. 

5- 4'0 il 6'sı merkezde görevli olmak Ozere toplam 10 Vali Emniyet kOken~dir .. 

e- Merkezde görev yapan vali sayısı 96 olup. bunlardan 4'0 birim başkaru.1'i da Istanbul Emniyet 
MOdartı olarak görev yapmaktadır. Merkezde görev yapan valilerin Devlete aylık ~aliyeti {maaş olarak) 183 
milyar Uradır 

1· Koruma Hizmetleri Yönetmcli~inin 7. maddesi gereOince (OHAL dışıPda) merkezde görevli 2 
valiye koruma amaçlı taşıt tahsis edilmiş olup, 13 valiye de koruma tahsis edllmi$tir. Koruma tahsis edilen 
valillerden 5'1 özel, 3'0 yakın ve S'i do çaörı üzerine konınmaktadır. 
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13.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, özürlü sayısı ve eğitimlerine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şuayij) Üşenmez'in cevabı (717500) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanılun Başlıılkan Sayın Bülent ECEVİT tarafindan yazılı olarak 
. cevaplandınlmasını arz ederim. 10.05.2002 

Q2ı/ 
Kınkleale Milletvekili 

1- Ülkemizde 2002 itiban ile özürlü sayısı ne kadardır? 
2- Bu alanda eğitim veren kaç tane kurumumuz vardır. Öğrenci sayısı ne kadardır? 
3- Özürlüterin üretime yönelik çalışmaları yapılmakta mıdır? 
4- Ülkemizde özürlüleri e~itecek kalifiye elemanlar var mıdır? 

T.C. 
· BAŞBAKANUK 

Özürlüler İda~i Başkanhğ1 

SAYI : B.02.1.ÖZİ.0.07.01.070.00/1'2.o \ : .. 1 • • 2o./l.:ı/2002 
KONU: Soru önergesi ·.~. uı-, u c: ~u G 1 4 [i · 

TÜRidYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGİ: 30.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/750D-
5488/~6618 sayrlı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Kınkkale Milletvekili Kemal ALBAYRAK'ın, 
Başkanlı~ınıza vererek Başbakanlık Makamına yazılı tevcih ettiği 10.05.2002 tarih 
ve 7/7500-15488 sayılı Soru Önergesinde yer alan özürlüterin sayısı, eğitimi ve 
istihdamı konulanndaki dört soruya iliŞkin mevcut. durumu belirtir önerge cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
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KIRIKKALE MILLETVEKiLi KEMAL ALBA YRAK'JM YAZILI OLARAK 

BAŞBAKANL~ MAKAMINA TEVCİH ETTİ(;t SORU ÖNERGESiNE İLİŞKİN 

CEVAPLAR 

SORU-1 : fJLKEMİZDE 2002İTİBARİ İLE özOR.Lü SAYISI NE KADARDm? 

CEV AP-1 : TÜRKiYE öztrRL"OLER ARAŞTIRMASI . 
Ülkemizde özUrln sayısı; bu güne kadar, Birleşmiş Milletler DOnya Sağlık 

Örgütünün (WHO) gelişmekte olan ülkeler için ülke nüfusun~ % 1 O'unun özürlü oldugu 

tahmininden yola çıkılarak belirlenmekteydi. 

Ancak Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlı~ı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 
/ 

işbirliği ile 'Vfürkiye Öztırlüler Araştırması" nın 2002 yılında gerçekleştirilmesi çalışmalan 

sürdiirülnıekte olup, bu araştırma sonucunda ülkemizdeki verilere ulaşılması mümkün 

oJacaktır. 

SORU-2: BU ALANDA EGİTİM VEREN KAÇ TANE KURUMUMUZ VARDJR? 

CEVAP-2 ; ÖZ'ÜRL1İLERE EGİTİM VEREN KURUM VE KURULUŞLAR 

Okul Öncesi, İlk6ğretim, Orta Öğretim ve Mesleki E~itim Dönemi 

Özürlü çocukların okul öncesi ~c ilköğretim dönemindeki eğilimleri, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı hizmet veren özür gruplarına göre ol~turulmuş özel eğitim okullarında, 

özel eğitim ve rehabilitasyon bağlaınında ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı gündüzlü rehabilitasyon ve ai~e daıuşma merkezlerinde, 

yine bu ktırwndan izin alarak açılnuş özel nitelikteki merkezlerde, özel eğitim bağlamında 

ise Milli E~itim Bakanlı~mdan izin alarak açılmış özel nitelikteki okul ve kurumlarda 

gerçekleştirilmektedir. 

Milli E~itim Bakanlı~ı kuruluşlarında, tlzel e~itim gerektiren ögrencilerin nonnal 

okullarda akranlarıyla birlikte eğitim gBmıelerine de önem verilmektedir. "Kaynaştırma" 

olarak tanımlanan bu uygulamaların yaygınlaştınlınasma çalışılmaktadır. 

Durumları normal ak:ranlanyla t:ğilim görmeye elve~li olmayanlar için nurmal 

okullar bünyesinde özel eğitim sınıfları açrlırinktadır. 

Halen görme, . işitme, ortopedik, zihinsel özüdUlerin eğitimi, süreğen hacrtalığı 

olanlaf ile uymn güçlüğü olanların eğitirni özel .eğitim okul ve kurumlarında 

gerçekleştirilmektedir. 

ÖZel eğitim okullannda, gönne engcllilere, okul öncesi dönemde gündüzlü, 

ilköğretim düzeyinde yatılı ve gündüzlü olarak eğitim verilmektedir. 
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Görme engelliler · okullarında Kabartma Yazı (Braille) He yazıhnış kitaplar 

okutulınaktadır. 

Normal ilkö~retim programı~ aynen uygulanmaktadır. 

Beden e~itiıni ve bagımsız hareket, resim-iş ve modelaj-iş dersleri özel geliştirilen 

programlara göre verilıne~edir. 

~kö~ret~i bitiren gönne özürlü ö~enciler üst ö!trenimlerine. nonnal okullarda 

kaynaştırrna yoluyla devam etmektedirler. Bu ~am~daki öğrencilere destek .amacıyla ders 

kasetleri R:ehberlik Araştırma Merkezleri aracılı~ı ~ ulaştırılmaktadır. B rame ile yazılmış 

ortaögı-etiın · ders kitaplan Görme Engelliler Akşam Sanat ve Basun Evi Matbaasında 

basılıp ihtiyaç sahiplerine talep balinde ulaştırılmaktadır. 

B~ özel egitim okullarında da az görenler için ÖZÜl' durumianna uygun eğit~ 

ortamları oluşturularak e~itlınden yararlanmaları saAianınaktadır. 

Özel eğitim ·okullarında işitme engellllere okul önces~ ilkögtetim ve orta öwetim 

düzeyinde eğitim verilmektedir. 

Okul öncesi eğitim dışında her kadernede yatılı olarak c~tim hizmeti verilmektedir. 

işitme özürlülerjn . orta ö~!enimlerinin normal orta . öğretim kurumlannda 

sürdüıiilmesi teşvik edilmektedir. 

Durumları uygun işitme özilrlü öğrenciler meslek liselerine sınavsJZ 

yerleştiriJmektedir. 

Ayrıca genel kültür derslerini alabilmeleri için işitme B.ugelliler Çok .Programlı 

Liseleri açılmıştır. Bu dersleri söz konusu liselerde, meslek derslerini ise nonnal meslek 

liselerinde alabilmektedirler. 

Ortopedik öztlrlUiere özel eğitim okullannda yatılı ve gOndüzlü olmak üzere okul 

öncesi, ilkö~retim ve meslek lisesi düzeyinde e~itinı olanağı sunulmaktadır. 

Bu okullarda rehabilitasyon ve e~itim hizmeti birlikte yürütülmektedir. 

Zihinsel özüdülerin okul öncesi eğitime alınmal~a öncelik veriİnıektedir. 
Eğitilebilir ve öğretilebilir düzeydeki zihinsel engelliler için okullar bulunmaktadır. 

Çeşitli kronik hastab~ı olan ve uzun süre hastanede yatan çocuklar için h3zı 

hastaneler bünyesinde "Hastane İlköğretim Okulları, bulunmaktadır. Gerekti@1.1de yatakta 

eğitim verilmektedir. 

Tfirkiye'de özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için himret sunan kamu ve özet 

nitelikteki kuruluşların bağlı olduğu veya açılış izni aldığı kurumlam göre dağılımı: 

Milli Eğitim Bakanliğına ba~Jı 268 merkez,_ kurs ve okul, 

Milli Egitim Baknnlığındıın açılış izni alan 57 özel nitelikte özel ·e~itiın merkezi, 
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum,u (SHÇEK) Genel Müdürlnl!fi 

Özürinierin ve Felçiiierin Rebabilitasyonu Daire Başkanlığına bağlı hizmet 'Veren S7 

merkez 

Sosyal .Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel MildUrlü~ünden açıhş izıU 

almış özel nitelikte 273 merkez, olmnk üzere toplam 655 dir. Bu . genel ~uruındaiı 

anlaşılacağı üzere, 

Ö'-ı.el Nitelikteki Kuruluşlar: 

57 Milli Eğitim Bakanlı~ Ö~l ögrctim Kurumları Genel MüdOrlügü'nden açıbş 

.izin onayı almış özel nitelikte özel egitim kurutuşt,ılkursu, 

273 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgerne Kurumu Genel Müdürlü~ünden açılış 

izin onayı almış özel nitelikte özel e~ itim ve rehabilitasyon merkez~ 

Toplam 331 özel egitim ve rehabilitasyon merkezilkuruluşu/kursu bulunmaktadır •. 

Bu kurumlardan yararlanan özürlü sayısı talımini olarak 7.620 nin tl7..erindedir. 

Kamu Kuruluşu Niteliğinde Hizmet Veren (}_kul/Merkezler: 

Sosyal Hizmetler ve Çocult Esirgcme Kurumu Genel MildDrlü~ü'ne bağlı 

hizmet veren; 57 yııtılı/gündtızlü ve seansb/dönemler halinde yatılı. hizmet ":eren 

baknn!egitimlrehabilitasyon/aile damşma merkezi bulunmaktadır. 

Bu merkezlerden, toplam 3027 nin fi7..eri sayıda züıinseı ortopedik, görme, işitme

konuşma özfirlü birey yararlruımaktadır. 
1 

GUndil7.1ü rehabilitasyon ve aile danışma 1 merkezlerinin Danışmanlık, Aile Eğitimi 

Prograrru, Psikolojik · Destek Grubu çalışmalanndan 1678 in üzerinde aile 

yararlnnmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren; 268 özel eğitim okulu ve kurunumda 

yatılı ve gündüzlü olmak üze~e 17.319, 642 özel e~i.tim sınıfı ve 7.506 kaynaştırma eğitimi 

uyguJanan okuL'kurulu§ta toplam 53.305 öğrenci eğitim görmtlş~Ur. 

Bu okullarda eğitim veren özel eAitinı öğretmenlerinin sayısı ise 773 dür. 

Eğitimde a)Tıca, 1. 773 sınıf öğretmeni, 929 bmnş 6gtetme.ni, 63 rehber öwetmen 

olmak üzere toplam 2. 725 değişik fonnasyonlam sahip öğretmen görev yapmıştır. Bun1ann 

dışında 7.573 okuldaki okul rehberlik bürolarmda; 7.887 öğretmen görev yapmaktadır. 

Türkiye genelinde ll O Rehberlik Araştırma Merkezinde, toplam 805 ögretmeri 

görev yapmaktadır. 

BugUn özUr gruplanna gör~ eğitimin farkWaştı~nu bilinmektedir. Türkiye'de de 

farklı öztir gruplanna okul ve kururnlarında işitme; görme, ortopedik:, eğitilebilir zihinsel 

engelliler, spastikler, üstün yetenekliler, dil ve konuşma güçlClğü olOnlar için eğitim . 
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verilmektedir. A)nca, otist~ çocuklar iç-in ·de eğitim merke~ mevcuttur. Diğer yandan 

özel eğitim bölümü olan üniversitelerin uygulama birimlerinden yararlanan . özU.rlüler 

toplama dahil edilmemiştir. 

Destek Hizmetleri 

Özet ~tetikte olan ve ayrıca üniver~itelerin ilgili b61Urnlerinin bünyesinde bulunan · 

"özel eğitim ve rebabilitasyon nıerkt:".l ve okullnn" na özürltı çocukları devam eden ve 

durumlarını gerekti~ şekilde belgeleyen SSK ve Emekli Sandı~ ka.psammda çalışaniann 

çocuklan için "Özürlü Çocuklarm Egitim Tedavi ve Rehabilitasyonu" konusunda miktorı 

ve koşulları Maliye Bakanliğınca her mali yıl başında belirleneri devlet katkıs~ verilir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel MüdOr)Uğtlnlln iller 

bünyesindeki (Va.ıilik) teşkilatı olan İl Sosyal Hizmet MüdUrlOklerine y~ başvuruda 
bulunulmasmı takiben yapılacak soSyal incelemede uygun koş~llan taşıdı~ı ve gereksinimi 

saptanan özürlü birey veya ailesi kUrum kaynakları elverdiği oranda altı ay süreyle ayni 

ve/veya nakdi yardımdan ynrarlandınlır. Bu destek, egitim ve zonm1u gereksinimler için 

yapılabilir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuruinn (SHÇır,K) 'Genel Müdilrlü~ilne ba@ı 

hizmet veren eğitim ve rehabiütasyon merkezleri ve aile danışma hizmetlerinden, 

öngörtılen koşullara durumları uygun olan özürlüler ücrelsiı; veya belli oranlarda indirimli 
yararlandır ılır. 

Öztırlülere Verilecek Saglı.k Kurulu Rapodan Hakkmda Yönetmelik ile 

organlardaki fonksiyon kayıpJan dikkate alınartik özür oranı belirlenen her yaştaki 

. 6zürlülere Özürlüler İdaresi Başkanlı~ı'nca ÖzürlUler İçin iunmc Kartı düzenlenmektedir. 

Bu kart ile özürlüler mevzuatta belirlenen hak ve hizmetlerden yararlanmaktadırlar. 

Yükseköğretim Dönemi · 

Orta ö~retiınlerini tamamlayan özQrlülcrin yüksekö~tim ·için . ön koşul olan 

üıtiversite seçme ve yerleştirme suıavma girmeleri lınlinde bazı düzenlemelerden 

yararlanmalan söz konusudur. Bu düzenlemelerden yararlanabilmek için ÖSYM'nin 

yollamış olduğu lalavuzun özürlülerle ilgili açıklayıcı. bilgileri içeren böltimünün . 

. incelenmesi ve fonmuı gerekli bölümlerinin özUrlünün gereksinimlerine g6re doldurulnuısı 
gereklidir.· 

Üniversiteye Giris Smavı Sırasmdaki Düzenlemeler 

Sınav sırasında ortopedik ve gönne özıil bulurumlar için uygun düzenlenmiş' sınav 
mekanları haıır1arur, · 

Görme özürlüler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilir, . . 

-286-



T.B.M.M. B: 117 25·. 6. 2002 0:3 

Sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtlan ·yazacak uygun eğitimde ve 

düzgiln diksiyonlu "Yardnncı Refakntçi" eşliğinde sınava girme olnnağt taıurur. 

Yükseköğretim SOresindeki D07.enleme1er 

YUksek6~retinı kurumuna girmeyi hak kazanan ve kayıt yaptımrak öğretime 

başlayan ö~nci ilk yılında bulunduğu ilin valiliğ~ bUnyesindek.i Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakti'na başvurması durumunda, Başbakıttılık: Sosyal Yardımlaşma· ve 

Dnyanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliiti tara~dan sağlanan ve Başbakanilk bursu 

olarak adlandırı1an burstan yararlandırılır. Ayrıca yardım~1 ders araç gereçlerinin temini 

. konusunda özürlü öğrenciye destek verilir. 

Az gören üniversite ö~cileri ~ülte/yüksekokullbölilm arnirliklerine yazılı 

olarak başvurarak gereksinimlerini bildimieleri halinde sınav sorulanru bir punto btıyUk 

harflerle yazılmış olarak sağlar]ar. 

Yükseköğretim kurumlan iç ve dı.ş eğitim me~arında özürlülcre uygun fiziki 

düzenlemeleri yaparlar. 

Özel öğretim · kuruınlarma (ünivt!Tsiteye hazırlık kursu veren dershaneler, özel 

okUllar, özel kurshir) devam eden özürlü öğrenciler puantaj sistemi ile belirli oranlarda 

ücretsiz kontenjandan yararlandınlabilirler. 

Kredi ve ~ Yurtlar Kurumu Genel Müdtırlüğünün 6wenci yurtlan ve burs-kredi 

hizmetinden özürlU öAtenciler istemde bulunmalan halinde koşulsuz 

yararlanabilınektedirlcr. 

SORU-3 : ÖZÜRI;OLERİN ÖRETIME YÖNELİK ÇALlŞl\-L\LAIU Y APILMAKT A . 

MIDIR? 

CEV AP-3 : ÖZ"ORLÜLERİN MESLEKi E(:tTiMi, RERABİLİTASYONU, lsTJım~fi 

Öziirlülerin toplumsal yaşama tam katdımlan ve kendilerine toplumda bir yer 

edinebilınelerinin kaçrrıılrrı3z koşullarından biri de istihua~ edilmeleridir. Herkes için 

temel bir hak olan çalışma, öıOrlUler için de sadece maddi kazanç sa~la.mak ve bu yolla 

yaşatm devam ettirme anlamı taşımamaktadır. Çalışma; aidiyet duygusu, kendine gUven ve 

benlik saygısuım gelişmesini sağlamakta bir başka deyişle . sosyalleşmenin aracı 

olıruı.ktadır. Bireyin güven içinde' varolabilmesi, kendini gçrçekleştirebihnesi ve var1lğını 

sUrdürebilmesi, çalışmasına bağlıdır. 

Tarihsol slirece bakıldığında, özüdülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdaınına 

yOnelik düzentemelerin İkİnci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmaya başladı~mı 

görmekteyiz. ÖZel1ikle 2. Dünya Sava.şının çok sayuia özUrltlnün ortaya çıkmasına neden 

.olması, savaştan çıkmış ülkelerde~ mesleki rcha~ilitasyon ve işe yerleştinne ile ilgili yasal 
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. düzenlemelere gidilmesille yol açmıştır. Bu dönemde sakat kişilerin korunmasından öte, iş 

yaşamına uyumlan da 6n~m ka2llJllllaya başlamıştır. tkinci Dünya sayaşı sonrasJ özellikle 

sanayile~ıniş . ülkelerde yaşanan bu dönüşüm, uluslar arası normların ortaya çıkışma zemin 

hazırfanuştır. 

Uluslararası Normlar 

ÖzürUlİcr bedensel, duygusal ya da zihinsel yetersizlik .sonu_cu işlerini, mesleklerini 

kaybetmiş ya da durumlarına göre .iş yapabilme ol~· sınırlı olwı kişilerdir. Bu. 

kişilerin eski işlerine dönebilnıeJeti özürlerine uygun yeni: bi~ ·iş alanında eğitilineleri ve 

bir işe yerleştirilmeleri mesleki rehabilitasyun hizmetinin amac~dır. Mesleki rehabilit.asyon, 

mesleki rehberlik, mesleki eğitirns işe yerleştinne olmak t,iıere üç a.şamadan oluşan bir 

süreçtir. Bu hlzmetin en üst dtlzeydeki amacı özürlünUn bir işe yerleştirilmesi, bir iş sahibi 

olmasının sa~Ianınasıdır. 

Mesleki eğitim ise bireyin iş piyasasında geçerliligi olan bir jşe girebihnesi ve 

meslekte ilerieyebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, tut:um, davnınış ve alışkanlıkları 

k~nması için yapılan e@timdir. 

Kısaca bu tanımları verdikten sonra ülk~mizin de taraf olduğu özürlfilcrln mesleki 

eğjtürı, rehabilitasyon ve istihdamını içeren uluslararası normlara şöyle değinebiliriz: 

Birleşmiş Milletler Genel Kmulu'nun 9 Aralık 1975 .tarihinde kabul ett~i "Sakat 

K'tŞllerin Hakları Bildirisi" özOrlülerle ilgili uluslararas1· düzeyde belgelerin başmda 

gelmektedir. 13 maddeden oluşan bu bildiri, özüdalerin topltımsal yaşama tam k~tdınunın 

önemli araçlarından biri olan mesleki rehabilitasyon haklarıyta ilgili düzenlemeleri de 

içennektedir. 

1961 yılında imzalanan ve 1989 yılında ülkemiz tarrtfind~ kabul edilen Avrıepa 

Sosyal Şartı, üye ülkelerin, özürlll~erin işe yerleştirilmesinin sağlanması için bazı önlemler 

almasını öngönniiştUr. D~. arasrndn; rnesleğe y~neltmc ve mesleki eğitim olanaklannın 

geliştirilmes.inL iş bulma hizmetlerinin geliştirihnesini, konımalı işyerlerinin 

oluşturulmasını ve işvereniere yönelik teşvik edici tedbirlerlfl a~sım sayabiliriz. 

1983 yılında uİuslararruıı Çalışına Örgütü tarafindan onaylanan, 1998 yılmda da 

Türkiye tara:findan kabul edileit "ÖzOrlülerin ·Mesleki. Rehabilit~yonu ve İstilıuann"na 

ınşklıı 159 no 'lu sözleşme, ôzürlU kişilere gereken biçund~ uyarlanmış mesleki rehbcrlik, 

mesleki e~itim, i~e yerleştinne ve benzeri hizmetlerin sağl~nıı öngönnekt~dir. 

Ayrıca yine Uluslararast . Çalışnın ÖrgülünUn 1975 yılında kabul etti~ ';İnsan 

Haklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim Ve Yönlend~enin Yeri" hakkındaki 
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142 nolu sözleşme, öziirlUlerin ,de mesleki' r~hberlik ve mesleki e~itim olanaklanndan 

yararlandınlmalarım tlngörmüştUr. 

OörQlece~i üzere ülkemizin de kabul etti~i bu , normlar özürlGierin de çal~ma , 

yaşamma diğer bireylerle eşit koşullarda· katılımlarını sağlamaya yönçlik hükümler 

içermektc ve taraf ülkelere' sorumluluklar yn~leriıektedir. 

Türkiye'de Öz~rlülerin Mesleld Ejiitlmi, Rehabilitasyonu ve İstihdamı 

Anayasaımz çeşitli maddeleriyle özürlUterin korumnalarım, eğitim~öğr~tinı 

haklarmdan yararlandınlmalarmı ve toplumda kendilerine yaraşır bir yaşam sürdürmelerini 

güvence altına alrmş ve bu görevi sosyal devlet anlayı.şı ger~gi devlete vermiştir. 

Özü.rlülcrin İstihdamı 

Türkiye'de özüdülerin istihdamı yasal olarak 1475 sayılı Iş kanunu ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu ile sağlanmaktadır. 

Ülkemizde 6zürltllerin kamuda ve özel sektörde· istihdam edilmeleri kota telmigine 

dayarımaktadır. 1475 sayılı İş Kanunu'na göre 50 ve daha fazla işçi ça4ştrran özel sektör 

ve kamu sektörü işverenleri %3 oranında özQrlü çalıştınnak zorundadır. Bu o~ 1999. 

yılına kadar %2 olarak uygulanmtŞtır. Bu zorunluluğa ba~ olarak cezai bir yaptırnn da 

uygulanmaktadır. Açacak olursak; bu zorunlulugu yerine getirmeyen işverenler 

çalıştnmadıkları her özUrlU için her ay belli bir miktar Pal11 cezası ödernek durumundadır. 

Bu para cezası 1 998 yılına kadar 500 000 TL. olarak uygulanmakta iken yapılan yasal 

değişiklikle 1998 yılında 70 000 000 TL.'ye çıkartılmıştır. Her yıl belirli bir orunda 

artarak uygularunast öngtırlllınüş olan bu ceza, 2002 yılı için 448 000 000 TL. dır. Bu 

yaptınm zorunlu bir uygulamadır ve işverenin muaftut~lması söz konusu de~ildir. 

Cezalarm arttınlarak uygulanmasına ek olar.ık bir başka gelişme daha 

gerçekleşmiştir. Buna göre; tahsil edilen ceza paral~ Türkiye İş. Kurumu Genel 

Müdürlilgü tarafindan Öztirlnl~r İdaresi Başkanlığının da görüş ve önerileri alınmak 

suretiyle özürllllerin mesleki e~itimi, mesleki rebabilitasyonu ve istihdarnma yönelik 

projelerde k·ıdlanılınru,ı öngörtllmektedir. Böylece, elde edilen bu· kayııağm yine özürlülerin 

yaralına kullanılınası öngörUlınüştUr. Ancak; henüz ilgili yönetmeliklerin çıkartılmamış 

· olması nedeniyle bu kaynak etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. 

Bu yaptırırnın yanmda bir de işVerenleri teşvik edici birtakını düzenlemeler 

yapıldığı görülmektedir. 1998 yılmda çıkartılan bir yasa ile işverenlerin kontenjan fiızlnsı 

çalıştırdıkları C>ztlrlil işçiler için {;demeleri gereken işveren sigorta prim payJanıun 

%50'sinin Hazine tarafından karşılanması öngörülmektedir. Bu yasa iş.verenleri teşvik 

edici hükümler içennesi itibariyle bir ilk olma niteliğindedir. 
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Yine bu yıllarda yaşanan bir diğer gelişme ise, 1999 ydında "Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkmda Uygulanacak Sına':' 

Yönetmeliği " nin y(lrürlülü~c ginnesidir. Kamu kuruluşJannda işçi olarak çalışma olanağı. 

sınav koşuluna b~lanınıştır. Okur-yazar, ilkokul mezunu ve zihinsel veya ruhsal 67.Url0 

olanlar yazılı sınava tabi dettildir. Bu durumda olan özUrlüler, kamlı kurum ve kuruluşları 

· tarafından İŞKUR' a· bildirilen talep şartlanru taşımaları halinde. İŞKUR tarafindan bu . 

işyerlerine gönderilmektedir. 

1475 sayılı İş Kanunu'na dayalı olarak 1987. yılında yürürlü~e giren ''Sakatlnnn 

İstihdamı Hakkında Tüzük" e göre; işverenler çalışma yerlerini, imkanlar ölçnsunde, 

sakatların çalışmalannı kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, sa~lıkları için gerekli tedbirleri 

almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştınnak, işleriyle ilgili bilgi ve 

yeteneklerini geliştinnek, çalışınalan için gerekli özel araç ve gereçleri sağlamak 

zorundadırlar. 

Bu dUzenlcmelcrin amacı, özüdülerin istihdarmnda öne~ bir yeri olan kota 

uygulamasının batı ülkelerindeki örnekter de dikkate almarak daha etkin bir şekilde 

uygularunasını ve tszürlillerin b1~damının arttırılınasını saglamaktır. Ayrıca; İşverenleri 

özürlü istihdamında teşvik etmek, 6ztır1Ulerin vasıf ve e~itimlerini ~ırmak ve ·onlara 

firsat eşitliği saglamak da amaçlanmaktadır. 

1475 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde 1998·2000 yılları arasmda öztlrlülerin istihdam 

dunnnu aşağıdaki tabloda görülınektedir. 

1998-2000 YILLARI ARASINDA Ôz'ORL"'LERİN İS11HDAM DURUMU 

İŞE YERLEŞTİRME 
BAŞVURU .. -...... 

YILLAR TOPLAM KAMU ÖZEL 

Er~ek Kadın Toplam Erkok Kadın Toplam Ericek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

1998 12867 1852 14719 6096 755 6851 1299 lll 1410 4797 644 5441 

-···· 
1999 30419 4021 34440 14563 1682 16245 3918 325 4243 10645 1357 12002 

2000 21558 3294 24882 10501 1305 11806 1448 143 1591 9053 JJ62 10215 

Kaynak: Tflrkiye Iş Kurumu, İstatistikYıllı~ı 2000. 

Bu verilerden de görülebileceği gibi Yasal değişiklikler özUdU1eri istihdanu 

'ÜZerinde ollmllu bir etki yaratmıştır. 1998 ile 1999. yıllan arasuıda hem i?aşvuru1arda hem 
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de işe yerleştirmede belirgin bir artış olmuştur. Ancak bu gelişmelerin istenen düzeyde 

oldugunu wylemek mümkün değildir. Ayrıca bu bilgilerin sadece lş K.unununa kayıtlı 

özürlUleri kapsaması nedeniyle Özürlülı:rin işgOcO piyasasındaki yeri konusunda gerçek 

durwnu yansıtmamakt~dır. 

Özürlüterin işçi olarak istihdam edilebilmeleri .·yanında bir de memur . olarak 

istihdam edilebilme imkanı bulunmaktadır. Buna ili~kiıı dUzenlemeler ise 657 Devlet 

Memurlan Yasası ve buna dayalı çıkartılan yönetmelik1erle sağlnruruştır. Buna göre; 

Knmu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayısının %3 'ü oranında özürlü 

çalıştırmak zorundadır. Burada bir cczai yaptırım öngörülmemiştir. 

Kurumlarca, özilrlülere tahsis .edilen boş kadrolar için·yılda belirlenen üç dönemden 

bir veya birkaçmda sınav yapılmaktadır. Bu dönemler Nisan-Mayıs, Temmuz-Agustos ve 

Ekim-~ döncmlcridir. Bu sınavıara ilişkin duyurularda, işin özelliği gerektirmediği 

stırece sakatlık grupları arasmda bir ayrnn yapılamayacaSı ve sakatlık oranına bir üst ·sınır 

getirilemeyeceği htlkme baglanmıştır. 

Knmu kurum ve kuruluşlannda %3 oranında· özUrlü personel· çalıştırma 

yükümlülüğünün yerine getin1mesinin takip ve denetimi Devlet Personel Başkanlığına 

verilmiştir. 

Yine bir başka düzenlemeye göre; belirli bir mesleği olan sakatıann meslekleri ile 

ilgili işlerde çalıştırılınaları esastır. Belirli bir meslegi olmayan ya da meslegine uygun 

kadro bulunmayan sakatlar, sakatlık dururnlanna göre, yapabilecekleri işlerde çalıştınlır. 

Sakatlar, sakatlıklarını artıncı veya ek sakatlık getiri ci işlerde ç~ırılamazlar. 

Bu dOzenternelerin amacı, özOrlUlerin istihdamında bir standarda ulaşmak, 

sınavlarm dönemler. halinde yapılmastru bir hilkmc baıtlayara\s açık kontenjanların takibini 

sağlamak. işe yerleştirilmede firsat eşitli~ini sa~lamak ve özüdülerin duluınlarına uygun 

bir işe yerleştirilmelerine imkan vermektir. 

ÖzfirlUierin Mesleki Eğitimi ve Mesleki Rebabilitasvonu 

Özüdülerin istihdanuna ilişkin yasal düzenlernelerin başarı ile uygulanabilmesi 

öziirlülerin mesleki eğitim mesleki rehabilitasyon olanaklarından, yararlanma düzeyleri ile 

doğru orantılıdır. 

Ülkemizde, özürlüterin öncelikle rebabilitasyonu ve topluma entegrasyonu ilke 

olarak beniınsemnektcdir. ·Ancak, uygulamada bu ilkenin gerçekleştirilebildiğini söylemek 

mümkün degildir. OzUrlülerin · toplumsal yaşama tam katılımlan konusunda istihdaınm 

mesleki rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi bilyük önem taşımaktadır., 
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Ü1kemizde mesleki rebabilitasyon hizmetlerinin yürütülınesinden öncelikle Türkiye 

İş Kurumu sorumlu tutulmuştur. 1475 sayılı İş Yasası ve buna dayalı yönetmelikler bu 

hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin düzenlemeler içermektedir. 

Türkiye İş Kurumu tarafindan yıllık ortalama 15-20 kısa dönemli kurs açılmaktadır. 

Bu kurslardan yillık en çok 300-350 özürlü fiıydalımınaktadır. 1978-2000 yıllan arasmda 

kurum tarafindan 387 kurs düzenlenmiş bu kurslardan 5520 özürlü yararlanmıştır. Türkiye 

İş Kurumuna baglı olamk Ankara'da 1991 yılından beri bir mesleki rehabilitasyon merkezi 

faaliyette bulunmaktadır. Bu merkez bilnyesinde 15.10.1991 ve 14.09.2000 tarihleri 

arasmda ı S dönem kurs düzenlenmiş ve toplam 65 ı özürlü meslek edindinDe kurslanndan 

yararlanmıştır. Bu kursiyerlerin 559'u kursu başarıyla tmnam1anınış ve sertifik.a olımştır. 

ÖzürlDlere yönelik mesleki rebabilitasyon hizmeti veren bir diger kurum ise Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumu'dur. Buna göre bu Kurum, özürlDlerin tespit~ 

bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sıtglamak görevini 

üstlenmiştir. SHÇEK kendisine baglı çeşitli rehabilitasyon · merkezleri ile bu görevini 

yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu merkezler dogrudnn mesleki rebabilitasyon veren 

kuruluşlar ohnayıp, daha çok koruma ve bakım hizmeti vermektedir. 

Özürlülere yönelik yürütülen mesleki egitim faaliyetlerine balctı~umzda ise, 

özellikle 3308 sayılı Mesleki E~itim Kanunu ile özel bir dOzenierne getirildi~i 

görülmektedir. Buna göre kanun, Milli Egitim Bokmılıgı Çıraklık ve Yaygın Egitim Genel 

MüdürlüAfi'ne özüdülere yönelik meslek kurslan açma ve bu kurslar sırasında onları da 

çırakhk haklanndan yarariandırma soruınlulugu vermiştir. Ancak bu ö1..el düzenleme henüz 

işlerlik knzanamamıştır. 

Ayrıca; MEB Çırnklık ve Yaygın Egitim·Oenel Müdürlügü'ne ba~ Halk EAitim 

Merkezleri aracılıgıyla özDrlülere yönelik çeşitli kurslar düzenlemckt~. Buna göre; 

1997-20oı yıllan arasında 695 kurs açılmış ve toplam 9743 özürlü b~ kurslardan 

yararlanmıştır. . 

Bunun yanındıı, MEB Özel Egitim Rehberille ve Danışama Hizmetleri Genel 

Müdürlügü'ne baglı hizmet veren çeşitli meslek okulları ve merkezleri bulunmaktadır. 

Buna göre işitine özüdülere yönelik 8 Çok Programlı Lise, ortopedik özüdülere yönelik 2 

meslek lises~ zihinsel özüdülere yönelik 45 Mesleki EAitbn Merkezi ve 68 İş Eı!itim 

Merkezi bu hizmeti yerine getirmeye çalışmaktadır. Buna ilişkin verilere baktıgmuzda ise, 

2000-2001 ögt'etim yılında bu egitim kurumlarından toplmn 2506 özürlü ögrenci 

yararlanmıştır. 

-292-



T.B.M.M. B: 117 25.6. 2002 0:3 

Katnil Kurumlruına verilen bu görevlerin yanında· yerel yönetimlerin de bazı 

sorumluluklar nstlend~eri görühnektedir. Hem büyük ~ehlr belediyeleri hem de diğer 

belediyeler ilgili kunım ve kurulm;larfa işblrli~ yaparak genç ve yetişkin özürlüler için 

bölgenin işgücü piyasasına uygun mcsleklerde, meslek ve becer~ kai.andmna kursları, iş 

egitim merkezleri ve yaşamevleri açma gö"revini üstlenmiş dunun,dadır. 

SORU-4 : fJLKEM1zDE ÖZÜRttiLERİ EGİTECEK KALi.FJYE ELEMANLAR 

VARMIDm7. 

CEVAP-4: özORLtiLERiN HER TÖRL(I EGİTİMİ İÇİN "GEREKLİ İNSAN 

KAYNAGININ DURUMU 

Her şeyin hızla değiştiği bir dünyada e~ilmiş insan potansiyelinin yetiştirilmesi 

eğitim sistemlerinin iyileştirilmesini, yeniieştirilmesini w dUnya gerçeklerine 

uyarlarunasını gcrektinnektedir. ÖzUrlülcrin ebıitim hizmetlerinin iyileştirilinesi de, 

6ncelikle sistemin oluşturulmasını ve sistemi' oluşturan ö~elerin uyumJu ça1ışıraasını gerekli 

kıfmakttıdır. Sh1emin uymnlu çalışması. ö1.el eğitim ve rehabllitasyon merkezlerinin · 

amaçlarnun belirlenmes~ sistemin işlerligini Baglayncak özel eğitim personelinin 

snyılaruıuı arttınlması ve niteliklerinin yüksehilmes~ sUreçteki hizmetlerin iyilcştirihnesi, 

kalitenin değerlendirilmesi ile s~anabilir. 

ÖzürlDlerin e~imi alan1nda görevli personelin nitelik ve nicelik olarak yeterli 

düzeye getirilmesi onlara verilen e~itimin kalitesi ilc doğrudan ilişkilidir. B~itimin 

başanya ulaşmasında egitimcinin ve diger destek eiemruılarinın rolüntın çok nnemli oldu~ 

bilinmektedir. 

Özel e~tim alnnının gereksinimi olan personelin yetiştirihnesi özel e~itim 

hizmetlerinin başlatılması ve istenilen düzeyde geliştirilmesinin· temel koşuludur. Özel 

eğitim alanının nitelikli personel ihtiyacı di~er aJanlardaki personel ihtiyacı ile 

kıyaslanama.yacak kadar fazladır. ÇUnkü özel eğitim ve rcbabilitasyon Jıiımetleri birçok 

elemanın bir arada çalışrnasmı, çok disiplinli bir çalışmayı gerektiren bir hizmetler 

btltOnQılilr. Bu çal:tşmayı oluşturacak elemruılıırında tıp~ eğitim, psikoloji, sosyal hizmetler, 

sosyoloji. çocuk gelişimi ve e~itimi. fizyoterapi, ev ekonotnis~ odyoloji ve konuşma 

bozulduk1ar.ı, iş ve sanat e~itimi gibi dallarda eğitim görm.~ ve insan kaynagı o larak 

yetişmiş olması gerekmektedir. Bu br.anşlardan öğretmen yetiştirme genel e~timin her 

kademesinde önemU olduğu karlar özel eğitimde de önemli bir konu ve sorundur. 

Özel eğitim hizmetlerinin başansı bu hizmetleri sa~ayacak olan personelin 

dolayısıyla da öğretmenierin nite~erirıe bağlıdır. Nasd ki özel egitim g~nel eğitimin 

ayr1Imaz bir parçası ise özel eğitim de öğretmen yetiştione de genel ç~itimden ayn 
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düşünülemez. Ancak· özel eğitim alanında görev yapacak . ögeetmenlerin öAretmenJik 

formasyonuna sahip olmalannın yanı sıra özel egitime gereksinlıni olan- çocukların 

öze11ikletine,. e~itim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgiye sahip olmaları ve bu alanda 

e~itim almış. olma1a.rı gerekmektedir. 

Bazı özellikler ~~nonden furklılıklara sahip ·özlli'lü biteylerin n~renme 
gereksinimlerinin karşılanabilmesi için O zel program]ara, · yöntem ve tekniklere, araç· gereç 

. ' 

ve uygun fiziksel dOzenternelere sahip ortamlara ve insan kaynağına duyulan ihtiyacın 

giderilmesi ile tüm düzenlernelerin yapıJnıası gerekmektedir. Bu nedenle . özürlUterin 

e~itiminde gereldi insan kayna~ının yetiştirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 

öneri paketleri verilılıiş ve ilgili n:ıevcut okulların yeniden ynpılnndnılinası, yenilerinin 

geliştirilmiş şekilde açılinası ve yaygınlaştırtlması Ue bu okullara (bölüm, program v.'h) 

alınacak Oğrenci kontenjanınm artt~ı amaçlanmış Yük~köW"etim Kurulu Başkanlığı 

da bu yöride çalı~lar yapm1ş ve Anadolu Üniversitesi, Ankara Oniversitosi, Abant İzzet 

Baysal Ü~ers.itesi, Gazi Üniversitesi, Kanıdeniz Teknik Üniversitesi al~ı. ilniversite:nin 

beşinde 1997 .. i998 öAtetim yılmda 18S olan toplam kontenjan 2000·2001 (ifP"etim yılında 
' . 

320 kontenjaruı çıkanlmıştır. Kontenjanın ytikseltüınesi eAiticilerin e~tiınini sa~layacak 

eğitim kadrosunun sayısı ile orantıhdır. Bu nedenle lisans Ostn ve doktora programlannın 

mttırıhnasma çalışılmaktadır, Bu Universitelerde ö~nciler Zihin Engelliler, · Işitme 

Engelliler, GörmeEngellilcralanında ö~retmen olarak yetiştirilmektedir. 
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14.-. Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, /stanbul Vniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinde düzenlenen bir konferansa başörtülü hastaların alınmamasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (717515) 

TüRKiYE BÜYÜK :MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşa~daki sorulannun delaletlerinizle Dev ]et · Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Say1n Mesut YilMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandınlması 
için gereğinin yapılmasını arz ederim: 

1 .. istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, nin astımlı . hastalara 
yönelik d üzelılemiş oldugu konferansa başörtülü hastalann alınnıadığı 
haberi görsel ve yazılı medyada.ç)ktı. Doğru mu? 

2- DoWU, ise; kapıdaki güvenlik görevlileri gelen başörtülülere'~ize 
emredilen bu, yapmak zorundayız" diyerek onları içeri almadı~nda_, 
hastalarda niçin diye sorduğu.nda, Rektörün emri olduğunu 
söylüyorlar. Rektörün böyle bir emir verme yetkisi var mı? Yoksa suç 
işlemiş sayılmaz nu? Olayla ilgili her hangi bir tahkikat var mı? Varsa 
hangi saflıada? · 

3- Hastanın bilgilenıne özgürlüğünü yok eden "başörtruüysen yaşama 
hakkın yok" mantığıyla davetli olduğu halde hastatann içeri 
sokulm~ası aynıncılık ve bölücülük değil midir? Temel insan 
haklanndan "yaşama" hakkının gasp edilmesi değil midir? 

4- Kamu hizmetlerinde devletin ayrımcılık yapmaya hakkı var mı? 
Yoksa bu suçu işleyenlere karşı hükÜmetiniz ne tedbir düşünüyor? 

s .. Demokratik sistemlerde devletin vatandaşını hizaya getirrnek gibi bir 
görevi var mı? Yoksa bu uygulamanın izahı nedir? 

6- Bu görüntüler çağdaş - demokratik ve laik Türkiye görüntüsüne zarar 
vermez mi? Veriyorsa bu görüntülere sebebiyet verenler için ne 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Bakanı ve Başbakan Vardımcılı!a 

SAYl : B.02.0.018/ DIV7 8 

KONU : Soru önergesi · 

~/106/2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGl : 30.05.2002 gün ve KAN.KARMD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1S400 sayılı yazunz. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun venniş olduğu (717515-15295) yazılı 
soru önergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

~~> 
Mesut YILMAZ 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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Yazılı soru önergesillin ilk üç maddesinde belirtilen konular Bakanlı~unm yetki ve 
· sorumluluk alElillilda ?lmadı~ için cevaplayanuyonını. 

Diger üç maddede yer alan hususlara ilişkin cevaplanmız uşagıdadır. 

Soıu 4: "Kamu hizmetlerinde devletin aynıncılık yapmaya hakkı var m1? Yoksa bu suçu 
işleyeniere karşı hükiimetiniz ne tedbir dOşünüyorT' · 

Cevap 4: Kamu hizmetlerinde hiçbir kişi. ve kurumun~ hiçbir şekilde aynıncılık yapmaya 
hakkı yoktur. Anayasamızın amir hükümleri karşısında konumu ve görevi ne olursa olsun hiç 
kimsenin böyle bir şeye tevessOl etmesi mümkün değildir. TevessUl eden hiçbir kimsenin de 
hukuk karşısında korunınası mümkün değildir. 

Soru S: "Demokratik sistemlerde devletin vatandaşını hizaya getirmek gibi bir görevi var nu? 
Yoksa bu suçu işleyeniere karşı hükttmctini~ ne tedbir düşünüyorT' 

Cevap 5: Hiçbir demokratik ülkede devletin vatandaşlarını tek kalıba sokmak ya da hizaya 
getirmek gibi bir görevi olamaz ... Türldye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Aynıncılık suçu 
işleyen görevliler hakkında ne gibi işlemler yapılacağı ve ne gibi cezalar. uygulanaca~ 
kanunlarunızda yazılıdır... Bu konuda magdurJann hukuk yoluna baş-vtmnası yolu sonuna. 
kadar açıktır. Başörtüsü konuswıdaki yasağın sokaktaki vatandaşlam doA:m genişletilmesi 
anlamına gelecek hiçbir hareketi tasvip etmemiz milmkan de~ldir. · 

Soru 6 :"Bu görüntüler çagdaş-demokratik ve· laik Türkiye görüntüsüne zarar vermez mi? 
Veriyorsa bu görUntulere sebebiyet verenler için ne düşünüyorslUluz? .. . 

Cevap 6: Avrupa Birligi yolundaki TOrkiye bu görüntutere asla layık de~ldir. Bizim 
amacımız, bu görllntülerin yaşannıayaca~ı bir gelecek hazırlamaktır. Bu amaçla başlattıgımız 
çalışmalarn muhalefete mensup milletvekili arkadaşlanmızın da destek verınesi halinde ciddi 
mesafeler kat edebilece~mize inamyorum. 
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15.- Ankara Milletvekili Cemi/ Çiçek'in, 4756 sayılı Kanunla yapılan düzeniemelerin Avrupa 
Birliği no;mlarına uygun olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (717519) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 
ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından daha önce kabul edilen ancak 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından birçok maddesinin Anayasa'ya aylan olduğu 
gerekçesiyle bi~ kez daha görüşülmek üzere TB:M:M:'ye iade edilen 4676 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Görevleri Hakkında kanunda önemli 
değişiklikler öngören kanun~ 4756 sayılı kanun olarak TBMM tarafindan aynen 
kabul edilıniştir. S~z konusu kanunun AB standartianna ve Kopenhng 
kriterlerine . uygun olmadığı, ileriye değil . geriye dönük bir uygulama olduğu 
ülkemizdeki Avrupa Birliği organlannın temsilcileri tarafından ifade 
edilmektedir. 

Türkiye. uzun bir süredir Avrupa Birliğine üye olmaya çalışmakta. bum.uı 
sağlanması için gerekli birçokrefonn çalışmaları sürdÜnnekteclir. Bu sürecin 
hızlandırılması ve aksamaksızın devamı için Avrupa Birliw ile ilişkilerden 
sorumlu bir bakanlık oluşturulmuştur .. Bu bakanlığın temel görevlerinden birisi 
de halihazır mevzuatın Avrupa .Birliği kriterlerine uygun . hale getirilmesine 
çalışmak yanında,· yeni çıkanlacak kanun ve diğer düzenlernelerin yukanda 
anılan kriteriere aykırılıklarını önlemek olmalıdır. Bahsi geçen kanunun mevcut 
haliyle çıkartılması ve AB temsilcilerinin tepkileri, kamuoyunda yukarıda ifade 
edilen hususlann yeterince gözetilmediğikanaatini uyanwnniıkta~ır. 

04 ... • ..... • 

Yukandaki açıklamalar ışığında aşağıdaki sorularınun Avrupa Birliği ile 
ilişldlerden sorumlu bakan tarafından yazılı olarak c~v~plandınlması hususunda 
·delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sorular: 

Bir yıldan fazla bir süre önce çıkanlan ve Cu~:başlqınmın iade e~ği 
4756 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler Avrupa Birliği hôrmlarına, Avrupa 
Birliği Radyo ve Televizyon mevzuatma ve Kopenhag kriterlerine uygun 
mudur? Uygun olduğunu düşünüyorsanız uygunluğu sağlayan hususlar nelerdir? 
Avrupa Komisyonu temsilcilerinin aksi yöndeki beyanları ne anlama 
gelmektedir? Uygun değil ise, bu kanunun bu biçimiyle çıkanlmaınası için ne 
gibi çalı şmalarda bulundunuz veya bulunacaksınız? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet .Bakanı ve Ba.~balmn YardımcılıltJ 

SA YI : B.02.0.018/ EJ/'f97 
KONU : Soru önergesi 

~~ /06/2002 . 

TCRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

iLGİ: 30.05.2002 gün ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-15400 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Cemil ÇIÇEK'in venniş ol.du~u (7/7519-15560) yazılı soru 
önergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmekteilir. 

Bilgi ve gere~ ni arz ederim. 

·~~ 

Mesnt YILMAZ 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

SORU 1- Bir yıldan fB7Ja bir sUre öne çıkanlan ve Cumhurbaşkanının iade etti~ 
4756 .sayılı kanunla yapılan düzenlemeler Avrupa Birligi normlanıı~ Avrupa Birli~ Radyo 
ve Televizyon mevzuatına ve Kopenbag kriterlerine uygıın mudur?. Uygun olduğunu 
düşünüyorsanız uygunluğusağlayan hususlar nelerdir? Avrupa Komisyonu temsilcisinin aksi 
yöndeki beyanları ne anlama gelmektedir? Uygun değil ise~ bu . kanunun bu biçimiyle 
çıkarılmaması için ne gibi çalışmalarda bulundunuz veya bulunacaksımz? 

CEVAP 1- TBMM tarafından kabul edilen . RTÜK Kamuıun hazırlanmasmda, 
İngiltere başta olmak üzere, • .W ·üyesi ülkelerin düzenlemeleri göz önUnde buhındurulmuştur. 
Buna m~en, söz konusu yasa, ülkemiz kamuoyunun beklentilerini karşıiayamaz ve· AB 
nonnlarına aykmlığı ortaya çıkar ise, uygulamada elde edilen deneyimler ışı~ında 
de~iştirilmesi yolu daima açıktır. Ama bwıwı için önce uygulamanın görülmesi 
gerekmektedir. 
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16.- !stanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, kurul, ast kurul ve bunlara bağlı kurumların 
denetimlerine ve yurt dışına gönderilen personeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın 

cevabı (717520) (1) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECL1Sl BAŞKANLIGINA 

Aşa.gıdaki sonılannun Sayın Başbakan·· 
delaletlerinizi arz ederim. 20.05.2002 

tarafından yazılı olatak cevaplandınlmasına 

SORULAR! 

-~~ ____.;.---;::--\ 
Dr. Amı.i ATEŞ 

İstanbul Milletvekili 

Kuru~ Üst Kurul ve bunlara baglı kurumlarla ilgili olarak, birbirini mUteokiben;sormuş olduğum 
tıç yazılı soru önergeme verilen cevaplar sorulnnmı tam knqmlamadı(tı için ıı§ağıdaki sorulan 
tekrar sormak istiyorum. 

ı .. Anayasanın 98, 99 ve lOOtUncü maddelerine göre, milletvekillerinin hükUmeti denetlemesjnin 
Atıayasal bir hak olduğunun bilinmesine ve Anayasa Koyucunun; kamu gelir, gider ve 
mallarının denetimi konusunda özel kurallar koyması, bu kurallam uyulmasım zorunlu 
Jçılmasına m~eıı, sorduitnnı sorulara neden eksik cevap veıilnıektedir? 

2· 4739 sayıl.ı Yasanın ~Denetim" başlıldı 7. mndde.slnin birinci fıkrasında, öze) yasalarla 
kurultuı, kamu t(lzel kişili~ini, idari ve mali özerkli@ haiz Kuru.l, Jts.LJS':~l ve b~ baglı 
kurumların yıllık hesaplarının, l3aşbakanlıkçn belirlenen Başb~lık müflef1j;Şi· "Baş\ıalcanlık .. 
Yüksek Denetlı:mıe Kurulu denölçisi ve Maliye müfettişinden olu-f<Ul. bi~ ko~nisyon tarafıııdaıı 
denetlenmesi öngörU1mDştllr. : 
S6z konusu fıkrada, yıllık hesapların denetlenmesi sonl;leunda .,_e gibi işlemle~ 
yapılmaktadır? · · ·· · 

3· 4739 say1b Yasanın 7. maddesinin ikinci fıkrasındaki " ... Bu kunil ve ~~lırfpUyvtledne . 
ilişkin olarak, yılda bir defa TBMM Plan ve Bütçe Kon:ıisyonunu . bilı.t hSndilir" ktrralı,. 
Anayo..•uıyn uygunluiu sağlayıCı bir düzenleme olmadan• beUiyken, " iigil"eıidiı'ii\i!"nin .. 
"denetim"den beldenen sonuÇlan doğurmayatağı nçılı: ve belli delil midir? 

4- İdari ve Mali özerkltgi bulunan kamu tüzel kişilerinin yalilık hesaplanuın, yönetim örgütü 
içinde yer alaıı teftiş ve denetim kurumları görevlilerinden oluşan 1 bir kombyonea 
denetlenmesi, kunıllann. "özerk" niteliğiyle bafidnşmalda mıdır? 

s- Bu kurnilann kamu kurumu niteiJltfade olmasına rajtmıen, yurt dışındJt glirevlendlrdiği 
personel sayısına ve bu personele ödeneo harcırab miktarlanDa ilişlda kayıtlar hangi 
gerekçeyle tutulmamaktıa.dır? · · 

6- Başbakanlık müfettişi, Daşbakanhk Yilksek Dı;netleme Kwıılu Denetçisi ve 'Maliye 
müfettişinden oluşan blr komisyon tarafından denetlenen ve kamu kurumu ııitell2lnde olan bu 
kurullarm yurt dışına gönderdi~ personel ve bunlnra. ödenen lıaroıralılar. kendi 
yönetmeliklerinde belirtilen hük.Omler çerçevesinde kurul kararı ile belirlenir.ve kurul kararı Ue 
tutanaklara geçer ve karar defterine işlenir. Kwıılun nihai kararı kesinlcştikten sonra Resmi 
Gazetede yayımlanır. . . 
Buna nığmen tarafıma ve~ilmetııini istediğim listeler nedeıı verilmemektef(ir"J. 
Sizce.. bu durumı~ kurullar adına yurt . dışına -daha ziyade- ayncalıkb Jöl;iler göuderiJdiğl 
için, isimleri verJimiyoı· dUşOneesini ça#nştırmnz ml? 

7~ Bu kurullardan yurt dışına gUnderilen personetin lsimlel'i, ne amaçla günderildikleri, ne 
kadar harcama ynpıldıiP ayrı nyn listeler Imiinde açıldanatak taraf110a gönderilmCllli 
mfimklln mUdUr? 

8- nu kunıllnrın gelirleri hangi gerekçelerle-nerelere harcanmaktadır? 

(1) 11.6.2002 tarihli lll inci Birleşim Tutanak Dergisinde yer alan 7/7520'ye ek cevap. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYJ :B.02.l.DPB.O.l2.01/ J 5 4 45 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİL'LET MECJJSi BAŞKANLIÖINA 

İLGİ:a)Türkiye Büyük Millet MecJi~i Ba~kanhğımn 30.5.2002 tarib ve KAN.KAR. 
MD.A0l.O.GNS.0.10.00.02-7/7520-15562/36777 Sfl}'llı yazısı. 

b)Başbakanlığm 5.6.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/l06-741/3087 sayılı yazıs1. 

İstanbul Milletvekili Sayın Azmi ATEŞ~in Sayın Başbakanımı.za tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatör]üğünde cevaplaııdırılmasını uygun gördüğü yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AZMi A~ş·iN 
7/7520-15562 NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESiNE CEV ADIMIZDIR 

Soru Önergesinde yer alan Kurullardan gelen bilgiler do~rnltusundıı hazırinnan cevaplar 
aşag;ıda sunulmuştur. 

SORU l)Anayasanm 98,99 ve IOO'üncU maddelerine göre, milletvekillerinin hükümeti 
denetlemesinin Anayasal bir hak oldugunun bilinmesine ve Anayasa Koyucunun; kamu gelir, gider 
ve mallannın denetimi konusunda özel kurallar koyması, bu kurallara uyulmasını zorunlu 
kılmasına mğmen, sorduAum sorulara 11eden eksik cevap verilmektedir? 

. . 

CEVAP 1) Kurul ve üst kurullarla ilgili olarak 31.01.2002 tarih ve 7/S90S..13389 esas 
no'lu, 31.01.2002 tarih ve 7/5910-13391 esas no'lu, 14.03.2002 tarih ve 716496-14149 esas no'lu 
yazılı soru önergeterinize 06.03.2002 tarih ve 4686 sayılı, 08.03.2002 tarih ve 5619 sayıh, 
01.04.2002 tarih ve 8125 sayılı yazılar ile Soru Önergesine konu kurul ve üst kurullardan gelen 
bilgiter çerçevesinde cevap verilmiştir. 

SORU 2) 4739 sayıli Yasanın "Denetim'' başlıklı ?.maddesinin birinci fıkrasınd~ özel 
yasalarla kurulan, kamu tUzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği haiz Kurul, Üst Kurul .ve bunlara 
ba~lı kurumların yılltk hesaplarının, Başhakimiıkça belirlenen Başbakanilk müfettişi Başbakanlık 
Yilksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafindan 
denetlenmesi öngörU lmUştUr. 

Söz konusu frkrada, yıllık hesapların denetlenmesi sonucunda ne gibi işlemler 
yapılmaktadır? 1 

SORU 3) 4739 sayı'lı Yru;anın ?.maddesinin ikinci fıkrasındaki"-· Bu kurul ve kuruluşlar 
faaliyetlerine ilişkin olarak, yılda bir defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir" 
kuralı Anayasaya uygunluğu sağlayıcJ bir düzenleme olmadığı belliyken, "bilgilendirİne" nin 
"denetim" den beklenen sonuçları doğurmayacagı açık ve belli degil rnidi.r? · 

SORU 4) İdari ve Mali özerkligl'bulunan kamu tuzel kişilerinin yıllık hesaplarının, yönetim 
örgütü içinde yer alan teftiş ve denetim kurumları glJrevlilerinden oluşan bir komisyonca 
denetlenmesi, kurulların "özerk" niteliğiyle bağdaşmakta mıdır? • 

CEVAP 2-3-4) Soru önergesinde 4739 sayı ile söz edilen yasa 'jMali Sekt6re Olan 
Borçlarm Yeniden Yapılandmiması ve Bazı Kanunlarda De~işildik. )'~palması Hakkında 
Kanun" adıyla 30.01.2002 tarih ve 4743 sayılı yasa numarasıyla 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı 
mUkcrrcr Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 7 nci 
maddesinde özel kanunlarla kurulmuş kamu tozeJ kişiligini ve idari ve mali özerkliği haiz kurul, tıst 
kurul ve bunlara ba~lı kurumların yıllık hesaplarını ineelenme usulü ile bu kurulların yılhk 
faaliyetleriyle ilgili olarak Türkiye BUyük Millet Meclisi Plan ve· Bütçe Komisyonunun 
bilgilendirilmesine ilişkin dUzenlemelere yer' verilerek kurul ve Ust kurulların 6245 sayı h Harcırab 
Kanununa, 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi 
olmadıkları hUkOm altına alınmıştır. 

Ülke ekonomisinin rekabet gUcünü artırma, ekonominin karar mekanizmalannı Avrupa 
Birligine uyumlu hale getirme, piyasa· ekonomisini düzenleme ve denetleme görevinin yerine 
getirilmesine yönelik olarak kurulmuş bulunan kurul ve üst kurullar idari ve mali lızerklige haiz 
oldukları kendi kuruluş kanunlarında. yer aldıgından kurul ve Ust kurullann faaliyetlerinin 
denetimlerinin özel bir usulde yapılması ile faaliyetleri hakkında Bütçe ve Plan Komisyonunun 
bilgilendirilmesi, bu kurulların özerk olma niteli~inin sonucudur. 
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SORU S) Bu kurulların kamu 1 kurumu niteliğinde olmasına rağmr;:n, yurt dışında 
· görevJendirdi~i personel sayısına ve bu personele ödenen harcırah miktarlarına ilişkin kayıtlar 

hangi gerekçeyle tutulmamaktadır? · j 

SORU 6) Başbakanlık müfettişi, f Başbakanlık YU ksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve 
Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından denetleneo ve kamu kurumu niteliğinde olan 
bu kurullarm yurt dışına gönderdiği personel ve bunlara ödenen harcırahlar kendi 
yönetmeliklerinde belirtilen lıUkümler çerçevesinde kurul kararı ile belirlenir ve kurul kararı iJe 
tutannklara geçer ve karar defterine işlenir. Kurulun nihai kararı kesinleştikten sonra Resmi 
Gazetede yayımlanır. 

Buna rağmen tarafıma verilmesini istediğim listeler neden verilmemektcdir? 
Sizce bu durum kurullar adma yurt dışına -daha ziyade- ayrrcahklt kişiler g~nderildigi için, 

isimler verilmiyar düşüncesini ça~rıştırma2 mı? · 

SORU 7) Bu kurullardan yurt dışına gönderilen personelin isimleri. ne amaçla 
gl.Snderildikleri, ne kadar harcama yaptidığı ayrı ayrı listeler halinde açıklanarak tarafıma 
gönderilmesi mUmkUn müdür? 

CEVAP 5-6-7) Piyasa ekonomisini dOzenlem e ve denetleme amacıyla özel kanunlarla 
kurulan kurul ve Ust kurulların gelir ve giderleri kendi kuruluş kanunlarmda ve ilgili 
mevzuatlarında düzenlenmiş olup, yapılan tUm harcamalar ve faaliyetler bu kurullar tarafından 
kayıt altma alınmaktadır. Bu ba~lamda kurulların g6rev alanlarıyla ilgili olarak yurt dışına 
gönderilen personelle ilgili yııpılan her türlü harcama ve giderler de bu kurullarda tutulmaktadır. 

Cevap (1) de yer alan. cevabi yazılar ile bu kunı11arrn yurtdışına g6nderdikleri personel 
snyılnn ile yapalan toplam harcama miktadarı kurul "e list kurullar tarafından gönderilen bilgiler 
çerçevesinde kurullar itibariyle ayrı ayrı verilmiştir. · 

SORU 8) Bu kurulların gelirleri hangi gerekçelerle nerelere harcanmaktadır? 

CEVAP 8) Kurulların gelirleri; kurulların taaliyetlerini yerine getiren personelin ücret, 
yoUuk, sağlık ve e~itim giderleri, kurullarm faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan kira, 
1s1tma, aydınlatma ve kırtasiye giderleri, kurulların faaliyetleri için dışarıdan sagJanan danışman h~ 
yemek ~e güvenlik gibi hizmet alım giderleri, kumUarın faaliyetlerinde kullanılan makine* techizat 
ve bilgisayar gibi demirbaş alımı giderleri vb. şekilde kullamhnakta olup, bwıla.rla ilgili kayıtlar 
ilgili kurullar tarafından hıtulmaktadır. . 
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17.- Şanlı/urfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, bazı ilaçların yurt dışındaki ve 
ülkemizdeki prospektüsleri arasında yan etkileri konusunda farklılık olduğu iddialarına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (717522) 

TÜRKİYE BÜYÜK :MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorolanının Sayın Sa~lık Bakanı Osman DURMUŞ 
tarafından yazılı olanık cevaplandmlınasınm teminini saygı]amnJa arz ederim. 
17.05.2002 

Mustafa Niyazi Y ANMAZ 
Şanlıurfa Milletvekili 

Ülkemizde satılan ''Nimesulid" etken roaddeli dokllz ilacın: ölüılıcnı yan 
etkilerinin olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, basında ~llikle etken maddesi 
"Refokoksip"' ve "Selekoksip" o1an Uaçlarm yurtdış~ prospektüsleti: ile 
ülkemizdeki prospekuısleri arasında yan etkileri bakımından çolt. ciddi 
fiuklıWdarın ofduAu haberleri yer a1mıştır. 

Biroeki prospektUslerdeki yan etkiler arasmda sayilmayM deri ~, 
kalın ba~ak. katıseı\ kalp ~ menenjit, krotıer arter ;b.aStt~ ruit~ 
depresyon gibi geri döniifü ıniimkün olmayan rahatsızb~ itaçlann 
JaılianıldıAı diger Dikelerdeki prospektüslerde mutlaka yer atdııt belirtilmektedir 

1· Bu haberlerin dogruluk derecesi nedir? 
2- Eğer do~ ise bu akıl almaz ilunalin sorumluJan kimler olacaktır? · 
3- Bu ihmal nedeniyle bastalanmış, sakat kalmış ya da ölmüş o1an 

vatandaş.larımızın zararlarını kimler tazmin edecektir? 
4- 1:Iaç1ann prospektüsleri ruhsat alıromdan sonra güncellenmekte midir? 
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T.C. 
SAÖLIK ~'UÖI 

İlaç ve ECZtao.Jılı 
Genel Mndnr~il 

o: 3 

SayJ.: B1001EG0100007 .ANI{ARA 
028480 

Korıu:Yazılı 1oru 8nergesi 

TÜRI<ive BÜYOK MiLLET MEa.tsi BAŞKANU~I' NA 

tLGt:3o.os.2002 tarih ve A.oı.o.GNS.o.ıo.oo.o2·15S&B, 1 /7S~-ıss&S/3&sos 
sayall yaıalan. 

Şanlıurfa Milletvekili Sn:Mustafa NtYAZt YAN,.,a.ı' ın "bazı llaçlann yurt dışındaki ve 
Olkemlzdekl prospektOsleri arasında, yan etkiteri konusunda faklılık ol~u idcflalanna UlşkJn" 
vazılı soru önergesinin cevabı lllşiiete sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
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Şanlıurfa Milletvetdil Sn: Mustafa NİYAZİ YANMAZ '1n yazıl• soru 
önergesinin aW"abKI1r. · 

SORU 1· 
Ülkemizde satılan "Nimnesulld " etken maddeti dokuz ilaan plümcüt yan 

etldlerlnin olduğunun ortaya çıkmasrvla bJrtikte, basında özeiDkle et~en maddesi 
"Refokoksip" ve "setekokslp" olan llaçtann yurt dışındaki prospektüslerl it~ ülkemizde~ 
prospektüslen arasroda yan etkileri bakrmından çok ciddi farklılıldann oldu~u haberlen 
yer almışbr. . . · · 

Bizdeki prospektüslerdeki yan etkiler. arasında sayflmayan deri ~nserl , kalin 
belğırsak kanseri , kalp kriZi, menenjit, kroner arrer hastalıklan, asum , df:!presyon gibi 
gen dönOşü mümkün olmayan rahatsızhklann, llaçlann kullanıldı~ dtö<!r üJkelerdekl 
prospektüsferde mutlaka yer ald~ı belirtilmektedir. 

Bu haberlerin doğruluk derecesi nedir? 

CEVAP! .. 

Genel Müdürlüğümüzce ıtaçlann ruhsattandırtlmasr 1262 sayılr işpençiyari ve 
Tıbbl Müstahzarfar kanunu ve Tıbbi ·Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırmtı Yönetmeliği 
çerçevesinde yaPilmaktadır. 

Rofekoksib etken maddesi içeren Vıoxx (12ı5mg tabJet ve Vio~ 25mg Tablet 
adlı preparatlar 17.01..2000 tarihinde Bakanllğımtı tarafından ruh~od•nlmışbr. 
50mg Jık formu Ise ruhsatJandırma aşamasmdad1r. ; 

Ytne aynı guruptan kabul edilen .CeJebrex {lOOmg kapsüJ ve Celebrex 200mg 
KapsOO adJı preparatlar 10.03.2000 tarihi'nde Bakanl~ımızca ruh.srAttandınlmıstır. 
Bahsi geçen her iki ilaç ABD ve Avrupa da geniş kullanıma sahip\ llaçlardır. Bu 
Ilaçtardan Vıoxx adh preparat, ostoartritin semptom ve bulgutannın ·a~ut Ve kronik 
tedavisi ağnnın giderilmesi ve prlme(dismenorenin tedavisinde endikedlr. Ce1ebrex 
Ise, osteoartrit ve romatoid artritln· belirtl ve Semptomlarinın tedavisi 
endikasyanlarında kullamlmaktadır. 

Her hangi bir ilacın piyasaya sunulmasından sonra yapılan ldlolk çatlŞmaiar 
sonurunda yeni endikasyon ilavesi yapılması mümkündür. Ayrıca ilaqtann piyasaya 
sunulduktan sonra yaygrn kullanımı esnasında yeni yan etkilerin ortaya :çıkışı da sıkça 
görülmektedir. 

Adı geçen her Iki Ilaç piyasaya sürüldill<ten \_sonra GeneJ · Müdüt1~0mllz 
tarafindan yan etkiler açısından yakından takip edilmektedir. Buriun yanı sıra 
Arnertkan Gıda ve İlaç ajansı {FDA), Avrupa Ilaç Ajansı {EMEA) ve dlöer Ülkelerin İlaç 
kurumlannın bu Ilaçlarla ligtil yan etki bi1dirimleri de çok yakından takip edilmektedir. 
Bu çerçevede tarafımııa Celebrex isimli ilaç hakkında fDA veya EMEA ~rafından yenı 
bir yan etki blldJrJmt olmamıştır. Vıoxx adlı ilacın üretid flrmaSJ tarafından 2002 yılının 
baştnda Bakanlı~•mııa yeni endikasyon (Romatoid artrlt ) Ilavesi IÇin ~bir basvurusu 
olmuştur. İlaç Ruhsatfandırma Klinik Danr~ma Komisyonunun 00.03.2002 ve 
10.04.2002 tarihterinde yaptiğı toplanblar sonurunda bu yeni endii<asyon ilavesi 
kabul edilmiştir.· Nihai karar Için İlaç Ruhsat1andırma Bilimsel Komtsyontinuri ka ran 
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beklenmektedir. Vıoxx isimli Ilaçla ilgili başwru esnasında 26.04.2002 ~ 10.05.2002 
tarihlerinde Konu Prospektüs · Değeıiendlrme Komisyonu tarafından l~lenmis ilaçla 
HgHr olarak gerekli prospektüs dllzeltil~l yaptiması karart ahnmt§flr, FDA 'mn 
11.04.2002 tarthli karanna atıfta bulunularak prospektüs düze1tilmeşine gfdUmesi 

. gerektfğlne karar verilmiştir. Prospekliise, llaon kardiovasküler yan etif.Her açısından 
uyan konulması ayrıca firma talebi d~rultusunda asepök menenjit uya~sının yan etki 
olarak Uave edUmeSi kararlaşbnlmıştır • 

. FDA ' nın ilaçla liglll bilgi notunda Yulqmda söz edilen her iki ~n ıetJ<inln ortaya 
çıkışında her hangi bir sebep sonuç Ilişkisi bulunmadrğı belirtilmiştir. Ilatla ilgili olarak 
basında yer alan haberlerde ınme (felç) yapabll~iılden bahsedilmektedir. Bu yan 
etkl.llaçJa ll9ili kflnik araştirmalar esnasında· ortaya çıkan bir bulgudur. ~aon !'merika 
daki Kısa Ürün Bilgileri Içerisinde yer almamaktadır. Buna karşılik Hollanda, Isveç ve 
Belçika'da kullanılan prospektüslerde bu yan etkiYe yer verilmektedir. : 

Yukandaki Ifadeden de antaşıf~ı üzere; Vıoxx lslmlj ilacın yent 
prospekt:üSüne kardlovasküler. yan ettdlerln ve Aseptik menenjltın ilavesi 
düşüoOiürken hasta grubu ile kontrol grubu arasında yapılan çalı~ma~rda Istatiksel 
olarak anlamsız bulunan Inme (felç) yan e~lslnln ilavesine gerek görül~emlst.fr. 

Bası'nda özeJUide Amerikan orjinli ilaçların yan etkiJerlyle ilgili blarak çelişkili 
haberler çskmasının sebebi, bu Olkede Iki ~Işik ptospektüs kurlar(tlmasındandır. 
Üretici firma kısa ürün bilgisi (KÜB) adı altinda geniş b;r prospektüs haJ!ırfamakta ve 
I<ÜB .IÇersinde klinik öneesr ve sonrast tüm çalişmalar yer almaktadır.: Bu kısa ürün 
bilgllerinde llacrn farmakolojlsl, klinik çalişmalar, özel çahşmalar, çatşmanın • şekli, 
diğer ilaçlarla llglli karşdaştırmalar, d~er gUvenlik b[Jgllerl, endlkasjonlar , geniş 
uyanlar, özet hasta bilgileri, laboratuvar ·testleri, diğer Uaçlarta olan etkiJeşmeJer, 
karsijOnlte, mutajOnite , teratojenlk etkiler, hayvansal çahşmalar v~ tüm klinik 
çalısmalarda ortaya Çikan yan etkiler gibi çok detaylı bir bilgi hazırlanmaktadır. Buna 
karşılık ikinci tip prospektOste sadece hastaya yönelik bilgller bulunmal4tadır. · öme§ın 
kısa ürün bilgilerinde klinik ilaç araştırmalarında ortaya çıkan yan etki,.,_ istatistJksel 
olarak anlamlı olmasa bile verilmekte, buna karşılik hasta prospelU:üslerinde bu 
bilgilere yer verilmemektedir. 

Ülkemizde Ise JlaçJa liglll tek tıp p~pektüs bulunmakta ve bU prospektüsta 
ilaçla ilgili endikasyon ve ciddiyet teşkil eden yan etkitere yer verilmektedir. Bu 
bilgilerden hangisinin prospektüse gireceöi Klinik Danışma, İlaç Ruhsatlandırma 
Bifimsel Komisyonu ve Prospektüs Komisyonu tarafından deöerteıkllrlllp karara 
~Janmaktadır. Buna karşılık zaman ıaman finnatann kendi teklifleri Vf!fd llaç 
kurumlannan uyanlan ~rçevesinde yeni endikasyon veya yan etJ4i ilaveleri de 
yapılabilmektedir. 

~hk BakanllğJ olarak yukandaki .bilgilerin ışığı altanda VıoX1c Isimli llaca 
romatoid arbit ile Uglll yeni endikasyon ilavesi karar aşamasında! olup aseptik 
menenjit ve kardiovasküler van etkllerl.-ı prospektüse Ilavesi geret<JIIl~fne karar 
vernmlstJr. Bu konuda ligili firma bllglfendirllmrştır. · · · 

Bunun yanı sıra, Celebrex rsımn tıaçla liglll endikasyon ve yan. etki Ilavesine 
gerek olmadığı karanna varılmtştır. · 

5a§hk Bak.anlrğt halk sağlığının koru.nması aÇlsından gOvenli eticılt ve kafftell 
ilacın halka sunulması yönünde kendisine düşen görevi yerine· getirmeye devam 
etmektedir 
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SORU 2· 

Eğer. daöru ise bu akli almaz ihmann sorumlulan kim olacakbr? 

CIVAP2 .. 

Yukanda fzah edildiği gibi bir ihmal söz konusu değildir. 

SORU 3· 

0:3 

Bu Ihmal nedeni ile hastalanmış, sakat kalmış yada ölmüş olan vattmdaşlanmızm 
zararlannt kimler tazmJn edecektir.? 

CEVAP3 .. 

Bir ihmal söz konusu olmadr§ı glbl önergede belirtilen nedenlerle~ hastaianmış , 
sakat kalmış, ölmüş vatandaşımız yoktur. 

SORU4-

İ·laçlann prospek.t:Osleri ruhsat abmmdan sonra güncetleşmek.te midir.? 

CEVAP4-

İiaçlann prospektüsleri, ruhsat verilmesinden sonra gelişmeler• t)aöh olarak 
güncelleşmek.tedir. · 
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18.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Orhan Aslıtürk hakkındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (717523) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının aracıJığınızla Başbakan Mustafa Bülent Ecevit 
tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasını arz ederim. 

~~~ 
Zeki Çelik 

Ankara Milletvekili 

701i yıllardan beri "Aslıtürk "ailesi fertlerinden bazılannın . ; kamuoyunun 
gündemini yolsuzluklar ve çeşitli kanunsuzluklar nedeniyle zaman zaman işgal 
ettiği bilinmektedir. ' 

ı.. Son zamatilarda isimi özellikle '' Naylon Fatura yolsuzluğu" ile 
gündeme gelen Orhan Aslıtürk, hangi suçlardan aranınaktadır? 

ı.. Yaptıgı iddia edilen yolsuzlugun boyutu bu günkü para ile ne kadardır? 
3- Kendisinin yurt dışmda olduğu doWuınudur, doğru ise bir çok aranan 

şahsın yurt dışından getirilerek Adalete teslim edildiği gerçekliği 
karşısında Orhan Aslıtürk'ün yakalanınama yada yurt dışından 
getirilerek adalete teslim edilmerne nedeni nedir? 

4- Bu kişinin iki de bir kamuoyunun gündemine gelmesine neden olan 
yasa dışı olayları sürdürmesi ve yakalanarak adalete teslim edilmemesi, 
kamuoyunda ki yaygın iddialar da belirtildi~i gibi Hükümetinizin 
üyesine yakınlıgtnın etkisi var ımdır'? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIGI 
Özel Kalem MüdDrlüğü 

SA YI :B.07 ;o.öKA.0.00/310/3 3 '\b 
KONU: 

4.0./.~./2002 

TÜRİ<İYE BtİYÜI{ MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 
' . 

İLGi : Başka~lıklannın 30.05.2002 tarih ve ~.KAR.MD.A.O l.O.GNS. 
0.10.00.02·7/7523-15569/36810 sayılı yazılan. 

Ankara Milletvekili Sayın Zeki ÇELİK'in Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği ve Başbakanımızın da kendileri adına benim cevaplandırmamı istediği 
yqzılı soru önergesinde yer ·alan hususlada ilgili olarak · aşa~ıda gerekli 
açıklamalar yapılmıştır. 

Bakanlığımızca yapılan . incelemeler sonunda dü;zen~e~en raporlarda, 
Orhan ASLITÜRK'ün 138 işletme ya da ortaklık illşidsi oldu~u 
belirtilmektedir.. · · 

.. ; . . •, . 
Orhan ASLITURK'ün inceleme konusu yapılan işlemleri 1995, 1996, 

199~ ve 1998 yıllarını kapsamaktadır. 
. . 

. incelemeye 07.07.1998 tarihinde . yapılan arama· i.ie' 'b'aşlanilmiş~· .. 
başlangıçta iki Hesap Uzmanından . oluşan ekip, 2000 yılından itibaren 
takviye edilerek on Hesap Uzmamna çıkarılmıştır. 

Bugüne kadar Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi 
ve Vergi Suçu olmak üzere 566 adet rapor düzenlenmiş ve vergi dairelerince 
vergi mevzuatımızın öngördüğü tüm işlemler yerine getirilmiştir .. Ayrıca, 
sözü edilen raporlar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşariıkianna ve Cuırihi:ıriyet 
Savcılıklarına da intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

. .J.~ Sümcr ORAL 
Maliye Bakanı 

-310-



T.B.M.M. B: 117 25.6. 2002 o: 3 

19.- Ankara Milletvekili M Zeki Çelik'in, kamuda çalışan geçici işçilere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/7525) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularırom aracılıguuzla Başbakan Mustafa Bülent Ecevit 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

~~ 
Zeki Çelik 

Ankara Milletvekili 

1. Kumu Kumu işyerlerinde (KİT'ler dahil)çalışan işçilerden ne ~adan 
geçicidir, bunlardan ne kadan 12 ay süreyle çalışmaktadır? 

2. Bunlara kadro verilecek midir? 
3. Kamuya bağlı şeker sanayi iş kolunda ne kadaf geçici · jşçj 

çalıştınlmaktadır? 
4. Bunlann ne kadan yılda 12 ay sürekli işlerde çalıştırıldığı halde geçici 

statüsündedir? 
5. Bunların kadroya. alınması düşünülmekte midir? 
6. Düşünülmüyorsa gerekçeleriniz nedir? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başknnlı!J 
Kad. ve Kamu Gör.Dai.Bşk. · 
SA YI : B.02. l.DPB.O.l 0.07 / '?.., y ft h 
KONU: 

0:3 

ANK~ .. J ... /2 02 

(l J MAliilAN 2?01 

TÜRKİYE BÜY(JK 1\f.ILLET MECLISi BAŞKANLIGINA 

İLGi: a) Tilikiye Büyük Millet Meclisi Başkanlıgının 30.5.2002 ttırihli ve KAN.KAR.MD.A. 
Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7/7525-15571/36812 sayılı yazısı. . 

b) Başbakanlı~ın 5.6.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-746-3/3086 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK'in Başbakammıza tevcih etti~i, Sayın 
Başbakanımızın da koordinatllrlüğümde cevaplandınlmasını uygun gördüöü yazılı soru 
6nergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Baka~ı 

ANKARA MiLLETVEKiLi SAYIN ZEKİ ÇELİK'İN 7n525 
ESAS NOLU SORU ÖNERGESiNE CEVABlMIZ 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil kamu kurum . ve kuruluşlannda yaklaşık 300.000 
geçici i~çi çalışmaktadır. 

Kamu kesimi şeker sanayiinde çalışan geçici işçilerin sayısı ise yaklaşık 12.500'dür. 

Kamu kurum ve kuruluşlannda yılda sürekli olarak 12 ay ç$şmakta olan. geçici· 
işçilerin daimi işçi kadrosuna atanmasına ilişkin çalışmalar; bu konuda Hükümet ile TÜRK-İŞ 
arasında im7.alanan protokol ile Da:Jbakanlıgın 14.5.2002 tarih ve 7256 sayılı Genelgesinde 
yer alan hükOm ve ilkeler çerçevesinde sürdürnlmek1edir. Hangi Kamu İktisadi Teşebbüsünde 
veya· iş kolunda çalışmakta olan geçici işçilerin kadroya alınacağına ilişkin çalışmatar devam 
etmekte olup, bu konuda henüz verilmiş kesin bir karar bulunmamaktadır. 
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20.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, bir yabancı gazeteye verdiği demece ilişkin 

sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (717530) 

TORKIYE BÜVOK MILLET MECLISI BAŞKANU~INA 

Aşağıdaki sorulanmın delaletinizle, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sn. Mesut YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırıımasını saygılarımla arz 
ederim. 14.05.2002 

- ~ 

~·~ 
Nurettin AKTAŞ 

Gaziantop Milletvekili 

Almanya'da yayınlanan Stuttgarter . Zeitung gazetesine verdlijiniz 'demeçt~ 
Avrupa Birli~i'yle ilgili olarak "Teröre karşı uzun bir savaş var~j~ ,va .~la aşırı dinci li~$ 
karşt mücadele etmanıiz gerekti~i için reform sürecini dikkatli geçiyoruz' ·şeklitideJ<i 
ifadeleriniz ulusal basınımızda da yer almıştır. Bununla ilgi,li olarak~~·. ıt~k :.: ' 

1. Terörle eşdeğer gösterdiOiniz "aşırı dlncilik"ten kastınız.nedirc Aş.ı.n .. di~c!lar 
kimlerdir ve etkinlikleri nadir? · · ' · · · . . 

.. . ..... i 
2o Bu sözler, Türkiye siyaseti ve ekonomisindeki krizlerin, 

başarısızlıklarrn,yolsuzlukların, usu1süzlüklarin, rant kavgasının örtbas 
edilmesine yönelik sözler midir? Yoksa dünya siyasetinde ve e~onomisinde 
etkin olan guçlereı bugünkCl en geçerli metotla yaranmaya çalışarak' siYasi rant 
elde etme çabası mıdır? · · 

3. AB Genel, Sekreterliği'nden sorumtu Devlet Bakanı v~ Başbakan Yardımcısı 
olarak, AB'ye giriş sürecinde ülkede demokrasi ve insan haklarını yerleştirmek 
için en bOyük çabayı sarf etmeniz gerekirken, böyle açıklamatarmız Türkiye'yi 
sıkıntıya sokmaz. mı? Daha önce vatandaşlarımız va sermaye sınıfiandınidığı 
gibi, bu ifadeleriniz de bölücü! Cık değil midir?· 

4. Bu sözlarinizden, örneğini 28 Şubat sQrecinde sergilediğiniz gibi, koUuk ut}runa : 
demokrasi ve insan haklarını askıya almakta bir bais. görmediOiniz sonucu ı 
çıkarılabilir mi? · 

5. Demecinizde AB'ye giriş süresi olarak, 2010 yılını öngörOyorsunuz. Bunun 
sebebi nedir? Bu, ülkemizde yaşanan antidemokratik sürecin ve insan hakları 
ih,allerinin daha devam edeceğinin bir göstergesi midir? Bu olumsuz sOracin 
önüne geçmek için bir çabanız var mıdır? 
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,T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Bakanı ve Başbakan YardnncılıgJ 

. SAYI : B.02.0.018/l)ly96 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE Bİ)YİİK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLI~INA 

0:3 

..P/10612002 

İLGl: 30.05~2002 gün veKAN.KAR.MD. A.Ol.O.G~S.0.10.00.02-l5568 sayılı yazıruz. 

Gaziantep Milletvekili Nurettin AKTAŞ'm veriniş olduğu (7/7530~15578) yazılı soru 
Onergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

~~ 
MesutmMAZ 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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SORU 1- Terörle eşdeger gösterdiğiniz ''aşın dincilik"ten kastınız nedir? Aşın dinciler 
kimlerdir ve eticinlikleri nedir'! · 

CEVAP l- Almanya' da yayınlanan Stuttgaıter· Zeitımg gazetesine verdi@m deıne.,~e sözünü 
etti~m husus, Türkiye'nin UZlln yıllar terörle mücadele etmiş ve yakuı zamanda da laiklik 
kaygılanndan kayruıldanan ciddi bir rejim bunalımı yaşamış bir ülke olduğudur. TOrkiye'nin 
terörle mücadele dönemini geride bıraktığı, rejim kaygılanndan kaynaklanan sılantılanm ise 
henüz çözemediği bir gerçektir. Avrupa Birliği iiyeliği sürecinde atrnamız gereken adımlar, bu 
iki sonın1a ilişkilendirildiği için fevkalad~ 'DJr ve yav~ yürfunektedir. Dolayısıyla, burada · 
terörle eşdeğer bir aşırı dinci grubun varlığındmı dc~il. terör kaygısına benzer bir rejim 
kaygısından söz edilmektedir. Tercümeden kaynıılc1anan bu farldılığın konuyu yanlış 
de~erlendimıcnize yol açtıgım düşünüyorum. 

SORU 2- Bu sözler, TOrkiye siyaseti ve ekonomisindeki krlz1erin, b~ansızlıkların, 
yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rant kavgasının örtbas edilmesine yönelik sözler midir? Yoksa 
dünya siyasetinde ve ekonomisinde etkin olan gOçlere, bugünkü en geçerli metotla yaranınaya 
çalışarak siyasi rant elde etme çabası mıdır? 

CEVAP 2~ İster kabul edilsin, isterse edilmesin, Türkiye'nin 1990'lı yıllann ortasından 
itibaren ciddi bir rejim bunalımına girdigi ve henüz bu dönemi tOmUyle geride brrak:amadıgt 
açık bir. gerçektir. · 28 . Şubat döneminin getirdiği kimi sıkıntıları, sivil siyasetin aJanımn 
daralması başta olmak üzere her alanda yaşamaya devam ettiğimiz ortadadır. Aklı selim ve 
~duyu sahibi herkesin kabul ettiği bir gerçe~in ifade edilmesi başka bir takım amaçlara ve 
niyetiere ba~lanamaz. 

SORU 3- AB Genel Sckreterliği?nden sonımlu DevJet Bakruıı ve Başbakan Yardımcısı 
olarak, AB,ye giriş sürecinde ülkede demokrasi ve insan haklarını yerleştirmek için en büyük 
çabay1 sarf etmeniz gerekirken, böyle açıklamalarınız Türkiye,yi sıkıntıya sokmaz nu? Daha 
önce vatandaşlanrnız -ve sennaye sımflandırıldığı gibi, bu ifadeleriniz de bölücülük değil 
~~ . 

SORU 3- Türkiye'de demokrasi ve insan hoklaruun yerleştirilmesi konusunda, diger siyasi 
partiler ve kurumlar da, sorumlu olduğum bakanlık kadar çaba göste.nniş. olsalardı, hiç 
şüphesiz ülke olarak bug1ln daha ileri bir noktada olurduk. Partimiz ve si)I11Si sorumluluk 
ilstlendigimiz Ba1canlığınuz, siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan T.ür.kiye'~i AB 
standartlarına Ula.ştınnanın gayreti içindedir. Türkiye'nin bu dogrultuda mesafe kat etmesini 
isteyenlere düşen, tamamen günlük siyasi kaygılarla, bu mficadeleyi verenlerin ayağına çelme 
takmaya çalışmak değil, onlara destek vermektir. 
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SORU 4- Bu sö?Jerinizdcn, örneğini 28 Şubat sitrecinde sergilediğiniz gibi, koltuk uAruna 
demokrasi ve insan haklanm as)nya almakta bir beis görmedi~iniz sonucu çıkartabilir miyiz? 

CEVAP 4- Türkiye'yi 28 Şubat sürecine sürükleyen zihniyetin kendi ke11;dini sorgulamast 
sadece kendileri için degil, ülkemizjn ve deırtokrasimizin gelecegi bakımından elzemdir. 
Bunu· yapmak yerine ülke)'i o bunalımlı dönemden çıkartıp, AB üyeli~ uyum süteciue, 

''demokrasi ve ö7.gilrlitlderin gelişmesi çiz~isine getifen çaba1arm eleştiriJmesini, siyaset 
kurumunun ülkede yaşannn olay lardan ders çıkarınadıAını göstennesi bakınundan endişe 
verici bir duruıiı ol anık. de~erlendiriyorum. 

SORU 5- Depıecinizde AB'ye giriş sUresi olarak 2010 yılım öngörUyorsunuz. Bunmı sebebi 
nedir'/ Bu, i.ilkemizdc yaşanan antidemokratik sllrecin ve insan haldan ihlallerinin dnhrı devam 
edece~inin bir göstergesi midir? Bu olumsuz .sürecin önüne geçmek için bir çabanız var 
mıdır? 

CEVAP 5- Avrupa Birliğinin genişleme süreci bellidir. Tnrkiye, olabildi~i kadar hızlı hareket 
ederek önünde halilıazırda çözilm bekleyen sorunlan aşsa bile, en erken 2007 yılındaki 
genişleme dalgasına dahil olabilecektir. Bu durumda tam üyeliğin 2010 yılını hulabilece~i, 
şimdiden göziiken bir durumdur. ,Avrupa Birli~ üyeli~ sürecine en kliçük b1r destek 
venneyen, trun tersi, her fırsatta engelleme yoluna başvuronlann; tam 'flyelik sürecinin 
gecilanesinden endişe duyar hale gelmiş olnıalanm, Oİkemiz açtsından. olumlu bir gelişme 
olarak değedendiriyorum. Bu endişe sahiplerinin, AB kriterlerinin yerine getirUmesi 
konu.;;undaki çabalanmıza da gerekli desteği vererek, bu ltusustaki samirniyetlerini ortaya 
koyacaklarına inanıyorum. 
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21.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, MKE Kurumu personeline ve üretimine ilişkin 
sorusu ve Mil/fSavunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (717546) 

TüRKiYEBÜYÜK MILLEr MECLtsi BASKANLIÖINA 

Aşagtdaki sorulanmın Milli Sawnma Bakarn Sayın Sabaluıttin ÇAKMAKOÖLU . 
tarafindan yazılı olarak cevaplandınlmasını ar.t ederim. 20.05.2002 

l - M.K.E.K.na b~lı Kınkkaledeki fabrikalann 1999·2000-2001 yılları bilançosunda gelir 
gider durumlan ve zarar edip etmedikleri. 

2· M.K.E.Kurumunda bugün itibarı ile toplam personel sayısı ne kadardır ? 

3- Kınkkale Silah fabrikasıt11n satılacağı doWtımudur ? 

4- MK.E.Kunımuna niçin sipariş verilmiyar? 

5- M.K.E.Kurumuna son yıllarda verilen siparişlerde herhangi bir aksalelık oldu mu? 

6- M.K.E.Kurumu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatının ihtiyaçlannı kar,ııayacak 
teknik donaruma sahip d~lmidir? · 
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T.C. 
MILLi SAVUNMA BAKANUGJ 

ANKARA 

0:3 

KAN.KAR. 2002/7061-CS ·C 1 t{({)o-::;..'11....) 2J.i HAZIRAN 2002 

KONU Yazılı Soru önergesi. 

TQRKIYE BÜYüK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : TBMM.Bşk.lığının 30 Mayıs 2002 tarihli ve KAN. KAR. MD. A. 01. O.GNS. O. 1 O. 
' 00.02-7/7546-15598/36852 sayılı yazısı. 

.Ktrıkkal'e Mmetvekili Sayın Kemal ALBAYRAK tarafından verilen "MK~ Kurumu 
personeline ve üretimine ilişkin 7fl546-15548 sayılı yazılı soru önergesinin ceıvabı Ek'te 
sunulmuştur. ., 

Arz ederim. 

Sa~t::ZKO~W 
Milli Savunma B~kanı 
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KIRIKKALE MILLElVEKILI SAYIN KEMAL ALBAYRAK.TARAFINDAN VERILEN 

7/7546-15548 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESININ CEVABI 

1. Makina ve Kimya EndOstrisi Kurumuna bağlı Kırıkkal~dekl fabrikaların 1999-2000-
2001 yılları bilanço sonuçları. Ek'te gönderilen çizelgede açı~lanmaktadır. 

2. 1 Haziran 2002 Hibariyle Makina ve Kimya Endüstrisi! Kurumunda toplam personel 
sayısı; 

Memur statüsünde 446, Sözleşmali personel olarak çalışan 2487, Işçi 
statüsOnde çalışan 4680 olmak üzere Toplam 7613 kişidir. ; 

3. Kırıkkale'de konuşlu olup Makina ve Kimya EndOst~si kurumuna baOiı ortaklı~ı olan 
Hafif Silah San.ve Tic.A.Ş.(SILAHSAN) Makina ve Kimya $ndOstrisi Kurumunun asil ve 
önemli faaliyet konularından biri olan hafif silah Oretimini yOrQtmektedir. 

Her çeşit Hafif Silahı Oreten bu şirketin satılması veya herhangi bir şekilde devri söz 
konusu değildir. · 

4. TOrk Silahlı Kuwetlerinln ve Emniyet Genel MOdUriOğOnOn Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna siparişleri devam etmektedir. 2002 yıl~nda bugOne kadar 80 Trilyon 
tutarında sfparlş alınmış olup yaklaşık 100 Trilyon tutarındak~yeni siparişlere ait protokoller 
Haziran ayı içinde imzalanacaktır. : 

TOrk Sildhlı Kuwetleri Makina ve Kimya Endüstrisi .Kurumuna siparişlerini kendi 
tedarik programları ve bOtçeset olanaklan dahiJinde vermektedir. 2002 yılında Makina ve 
Kimya EndOstrisi Kurumuna verilmesi öngörülen bu siparişler iJllalat k~pasitesinin 
taman:ıını doldurmamıştır. Yıl içinde vetilecek yeni sipari~lerle toplamısipariş niildarlarının 
daha da artması beklenmektedir. , , · 

5. Son yıllarda önemli ölçOierde olmayan bazı gecikme~er dışında. Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna verilen siparişlerde herhangi bir aksaıklık olmamıştır. Ancak 1997 
yılında Kırıkkale'de meydana gelmiş olan patlamadan sonra yaraların sarılması ve aretim 
hatlarının yeniden çalıştırılması uzun sOreler almıştır. Bu dönem içinde TOrk Silahlı 
Kuwetleri siparişlerinin aksatılmaması amacıyla mOhimm~t ve uçak bombası dolum 
işlemleri yurtdışında yaptırılmış ve Silahlı Kuwetlerimize olan yOkllmiOIOklerin 
geciktirilmemesi amacıyla her tO riO çaba ve fedakarlık göster!lmiştir. 

Patlamadan sonra yapılan onarım faaliyetlerine ilave. olarak tüm üretim hatlarının 
yenileilmesi ve modem mOhimmat ve silah sistemleri ~reteblllr hale getirilmesi için 
başlatılan bilyük yatırım programları önümüzdeki iki yıl içmde tamamlanmış olacak ve 
Kurumun TOrk Silahlı Kuwetlerine olan hizmetleri artarak deyam edecektir. 

6. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TOrk SilAhlı Ku\1\(etieri ve Emniyet Teşkilatının 
konvansiyonel silah sistemi milhimmat ve roket ihtiyaçlarına karşılayacak her tOriO 
donanıma sahiptir. Başlatılmış olan bOyOk yatırım progıiımrarı tamamlandıktan sonra bu 
konuda yurt dışındaki en gelişmiş Savunma Sanayii Şirketierli ile aynı dOzeydekllmkalllara 
sahip olunacaktır. · 

Bilgilerinize sunanm. 

~dKO~LU 
~illi Savunma Bakanı 
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22.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ozgün'ün, geçici orman işçilerinin daimi işçi kadrolarına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı 

. ı . 
(717547) ı . 

TUrudYS BilYUK MİL'Ll~T MECLİSİ BAŞKANLlÖINA 

1 

Aşa~ıdaki sorularımın aracılıbnızla Başbakan Sayın .Bülent ECEViT 
ı 

taraf~ndan yazılı olarak cevaplandır~lmnsını saygılarımla arz ederim. 

İsınail ÖZGUN 

Baltkesir Milletvekili 

c=--ı ~ 
SORULAR. 

ı•· .. •..•. • •. . .... o 

. . • ·~·! 

~ .. 

ı... 03 Uayıs 2002 tarihinde Hükümet yetkililer(~e OTUrk-·İ§ K:onfederasyonu 

araaında imzalanan Protokol ile Kamu Kurum ve Kurqlu§la~~~~a ~alı§makta olan 

geçici mevsimlik i§çilere Dai~i İ§çi Kadrolarının veri~m~s~ hususu anla§ma 

sağlandığı halde Daimi !~çi kadrosu verilecek işÇiıeiin'todı ~ılında fiilen 
, . . • o o. o o o 

12 ay çalı§mış olmaları gartıntn olması Orman Gen~l MüdürlUğü ve Orman Kadastro 

.Konıisyon Bnşkanlıklarında çalışan geçici mevsimlik Orm0;n ~·gçiler'ini m~ğdur 

etu;ektedir. Çünkü geçici mevsimlik orman işçileri yılda 5-6 ay sibi aürelerde 

çalışmaktadırlar. Yapılan anlaşma ile geçici mevsimlik Orman İşçileri bu 

kadrolnrL alamadıklarıudan; yeni bir protokol imzalamay~ dU§ünüyormusunuz? 

2- Yeni bir protokol yapılmazsa, geç:ioci mevsimlik orman işçileri için 

her hangi bi( çalı§ma yapmayı düşünüyormusunuz? 
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T.C. 
ORMAN BAKANLIGI 

. Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
l<oordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

0:3 

SAYI : KM.1.SOR/-~~ -/ ft/ 
KONU :Sn. fsmail ÖZGÜN'ün 

2.Lth . .!2D02 

Yazılı Soru önergesi 

TURKIVE BUYUK.MILLET MAECLisr BAŞKANLIGINA 
·(Kan. ve Kar.Dalresl Başkani ıgına) 

iLGi: a) Başbakanlığın 05.06.2002 tarih ve 8
1

.02.0.KKG.0.12/106-746~24/3105 sayılı 
yazısı 

b)TBMM'nin 30.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7n547-15599/ 36853 · 
sayılı yazısı · 

. Balıkesir Milletvekili Sayın lsmail ÖZGÜN tarafınd~n Sayın Başbakana 
yöneltilen ve Bakanımız koordinatörlliğünde cevaplandırılması istenilen. 7/7547 esas 
sayılı xazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderılmektedir. . 

Arz ederim. 

~~-Q~ 
Prof.Dr. Namf ÇA~ 

Bakan 

BALIKESIR MILLETVEKiLi SAYINiSMAiL ÖZGÜN TARAFINDAN 
SAYIN BAŞBAKANA YÖNELTiLEN VE BAKANIMIZ 

KOORDINATÖRLÜGÜNDE CEVAPLANDIRILMA51 iSTENiLEN 
7/7547ESAS SAVILI YAZILI SORU ÖNERGESi HAKKINDA 

ORMAN BAKANLIGININ CEVABI 
1 

. ı 

1,2- Orman işçileri ormancılık hizmetlerinin özelliği gere~i yıl içerisindeki iş 
durumuna göre ihtiyaç duyulan zamanlarda mevsimlik olarak ortalama 4-6 ay sore ne 
çalrştınlmaktadır. Belirtilen sOrelerde çalışan mevsimlik işçilerin sürekli kadroya 
geçirilerek 12 ay ücret ödenmesinin mali yOkünOn değerlendirilmesinde zaruret 
bulunmaktadır. 

1 

Bu nedenle söz konusu mevsimlik işçiler ile ilgili olarak yeni bir protokol 
yapılması hususunda halihazırda· herhangi bir çalışma bulunma:~~ 
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23.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A .. Mesut Yılmaz'ın 

cevabı (7 17548) 

TÜRKIYE BOYOK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Mesut 
YILMAZ tarafınden yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmis arz ederim. 20.05.2002 

--
~UJIS 

Nurettin AKTAŞ 
Gaziantep milletvekili 

Avrupa Komisyonu sözcOSÜnün, RTÜK yasasının Kopanhag ·kriterlerine v~ AB'nin 
radyo-televizyon mevzuatına uymadığı, bunun ileriye dönük bir adım ·ofmadığr; aksine geriye 
dönüş oldu~ u şekUndeki açıklamalan basında yer almıştır. · · · · 

Ayrıca, sizin de bir TV kanalında, bu yasanın AB'nln siyasi kriterlerina uymadığını, iç 
mavzuattakl bir düzenleme niteliğinde olan bu yasanın iktidar ortakfarının anlaşması halinde 
tekrar Meclis gündemina gelebileceği şeklinda açıklamalannız ~ldu. ·~~ucıla ilgili olarak: 

1. Bu açıklamalar ışıOında, bu kanunun çıkarılması için sarf ettiğiniz ~ayı anlamak 
mümkün değildir. Rahatsız olan Sn. Başbakanı bile, içine sinmediği halde, bu yasayı 
çıkarmak Için çok geç saatfare kadar mecliste çalıştıran sebep veya: güç neydi? 

2. AB kriterlerine uymadıOr ve tekrar deaiştirilmesi gerektJOini bile bile, birkaç büyük 
medya patronu dışında, bOtün medya mensuplarının ve sivil toplum örgütlarinin karşı 
çıktığı bu yasayı neden çıkarttmız? Bu tavn devlet ciddiyetiyle bağdaştırabiliyor 
musunuz? 

3. AB'den sc:ırumlu Devlet Bakanı olarak, daha önce bu kanunla ilgili yaptıöı.nız gerek 
Bakanlar Kurulu, gerekse lider1er Zirvesi toplantılarında bu durumu gündeme 
getirdiniz mi? Getirdiyseniz kanunun çıkmasını zorunlu kılan ve AB giriş sürecinden 
daha önemli olan sebepler nelerdi? Gündeme getirmediyseniz, bu gün neden bu 
açıklamalan yapıyorsunuz? 

4. Iddia edildiği gibi, bu bir diyet borcunun ödenmesi midir? Böyle bir diyeti gereldiren 
sebepler nelerdir? 

5. Enerji ihalelerinin, medya patranianna verilmiş olması sebebiyle, mevcut mevzuatta 
girilen çıkmazlan bu şekilde düzeltmeye mi çalışıyorsunuz? DeOişm~si gerekti~ini bile 
bile bu yasayr çıkanrken, deği~ikliğin yapılmasına kadar geçecek sOrede bu işleri 
halletmeyi mi düşünüyordunuz? 

6. RTÜK Kanununu, AB kriterierine uygun hale getirmek için gereken değişikli~i ne 
zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAl(ANLIK 

Devlet Bııkanı ve Başbalmn Yardımcılığı 

SA YI : B.02.0.018/ tJI'f'/':J

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BtJYÜK MiLLET 1\ffiCLİSİ BAŞKANLIÖINA 

0:3 

./J..(/06/2002 

İLGi: 30.05.2002 gtın ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15S68 sayılı y021ruz. 

Gaziantep Milletvekili Nurettin AKTAŞ'ın vermiş oldu~u (7/7548-15600) yazıh soru 
önergesine veri.len cevaplar ekte takdim edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

~~ 
Mesut YILMAZ 

Devlet Bak&ını ve Başbakan Yardımcısı 
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SORU 1- Bu açıklamalannu ışığında~ bu· kanunun (RTÜK) çıkarılması için sarf ettiğiniz 
çabayı anlamak mfunkün değildir. Rahatsız olan Sn. Başbakanın bile içine sinmedi~ halde, 
bu yasayı çıkarmak için çok geç saatiere kadar mecliste çalıştıran sebep veya gilç ney dı? 

CEVAP 1- RTÜK benzeri düzenlemeler, koalisyonu oluşturan partilerin herhangi birinin tek 
başına gfindeme getitip sonuçlandırabilece~i konular değildir. Bu tür konular, ancak 
koalisyon partileri arasında vanlacak uzlaşnıaıun ürünü olarak Meclis-'e gelebilmektedir. 
RTÜK kanunu konusunda kamuoyuoda dile getirilen cndişelerin bir kısmına katıldığumzı, o 
dönemde de ifade etmiştim. Ancak, gerekli uzlaşmayı sağlayamadığımız .için, düzenlemenin 
Meclistteki yaı:ıalaşma· sürecinde herhangi bir müdahale imknnımız olmamıştır. Yasa 
görüşmeleri sırasında Meclis'te bulunmam, h'Ukümetteki konumum gere~dir. 

SORU 2- AB kriterlerine uymadığı ve tekrar değiştirilmesi gerekti~ini bile bile, birkaç büyük 
medya patronu dışında, bütüfı medya mensuplarımn ve sivil toplum örg~erinin karşı çıktıgt 
bu yasayı neden çıkarttmız? Bu tavn devlet ciddiyetiyle baS'daştırabiliyor musunuz? 

CEVAP 2- RTÜK yasasıom AB kriterlerine uygun olup olmadığı tartışmnlıdır. Çilnktl, bu 
yasanın hazırlazunası sırasında, lngiltere gibi AB üyesi iUkelerdeki d{tzenlemeler de göz 
önünde bulundurulmuştur. Yasa, hükümet tasansı olmak Mecliste gcldi~i ve lcamuoywıdaki 
eleştiri,Jer doğrn]tusunda değişiklik yapılması yönünde bir uzlaşma da · sağlanamadıgı için 
mevcut şekliyle çılanıştu. Uygulamada ortaya çıkacak sonuçlar ·ve elde edilecek deneyimler 
ışığında yasanın değiştirilmesi yolu daima açıktır. Bize gBre internetic ·ilgili diizenlemeler 
başta olmak üzere yasada dc~iştirilmesi gereldi noktalnr bulunmaktadır. 

SORU 3- AB 'den sorumlu Devlet Bakanı olarak, daha Hnce bu kanunla ilgili yap1ığımz gerek 
Bakanlar Kurulu, gerekse Liderler Zirvesi toplantılannda bu durumu gOndeme getirdiniz mi? 
Getirdiyseniz kanunun çıkmasını zorunlu kılan ve AB giriş sUrecindcn daha önemli olan 
sebepler nelerdi? GUndeme getimıediyseniz, bugün neden bu açıklamalan yapıyorsunuz? 

CEVAP 3~ Sli7. konusu kanunun AB kriterlerine aykınhğı, ancak uygu)ama ile 
anlaşılabilecek bir durumdur. Kanunun hazırlık evresinde, kamuoyunda tartışılan endişeler 
elbette gündeme getirilmiş ve görOşülmüştür. Ancak, sonuçta ortaya çıkan irade, kanunun 
mevcut haliyle çıkması yönünde olmuştur. Koalisyonun bir ortağı olarak, bu iradeye saygı 
duyma zorunlulu~uz vardır. Bu zorunluluk, kendi görOşlerimizi ifade etmemize engel 
değildir. 

SORU 4- iddia edildiği gibi, bu bir diyet borcunun ödenmesi midir? Böyle bir diyeti 
gerektiren sebepler nelerdir? 

CEVAP 4~ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hiçbir hUl1lmetinin, hiçbir kişi veya kuruma 
diyet borcu olamayac~ı için, böyle bir borcun ödenmesi de söz konusu ~eğildir. 
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SORU s. Eneıji ihalelerinin~ medya patronlann~ verilmiş olması sebebiyle, mevcut 
mevzuatla girilen çıkmazlan bu şekilde dUzeltmeye ıni çal1şıyorsunuz? De~işmesi gerektiğini 
bile bile bu yasayı çıkaıırken, degişikliğin yapılmasına kadar geçecek stırede bu işleri 
haUetmeyi mi düşünUyorswıuz? 

CEVAP 5- Enerji ihalelerine ilişkin prosedür ve bu ihalelere kimlerin girebileceği. yargı 
denetiminde gerçekle.şen bir stireçtir. Mevzuatta belirtilen niteliklere sahip her kişi ve kurum 
enerji ihalelerine katılabilir, şrutlan yerine getinnesi halinde de ihaleyi alabilir. Bu konunun, 

· RTÜK kanunu ilc j]işkilendirilınesi doğnı değildir ve bu iddianın hiçbir somut temeH de 
yoktur. Unutulmamalıdir ki, RTÜK yasasuun, iptali·· konusunda bel baği~ hukuk, aynı 
zamanda enerji ihalelerini denetleyen mekaniznuıdır. RTÜK yasasının iptali konusunda 
güvenilen hukuk mekanizmasına, eneıji ihaleleri konusunda da aym şekilde itimat edilmelidir. 

SORU 6- RTÜK. Kanunu, AB kriterlerine uygun hale getirmek için gereken deAişikli~i ne 
zaman yapmayı düşünüyorsunuz! · · 

CEVAP 6- İfade ·ettiğim gibi, uygularmıda ortaya çıkacak sonuçlaT do~ltusundn, RTÜK 
yasasının değişmesi yolu daima açıktır. 
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24.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, yangın' söndürme helikopterlerinin 
amacı dışında kulilmı/dığı iddialarına ilişkin sorusu ve. Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı 
(717556) 

TÜRIÔYE B"OYOK ~LET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşı®daki sonı1anmın Sayın Omıan Bakanı Nami ÇAGAN tarafından 
yazdı olarak cevaplandınlınasıoın 1eminini saygılarmıla arz ederim.20 .05.2002 

abCy· .. ~ 
Mustafu Nıyazi Y ANMAZ 
Şanlı~ Milletvekili 

Basında yer alan ha~rlere göre, tnm dünyada orman yangınlanruri 
sö~sinde kullanılan ,oılnan bakanlı!bna ait ~ söndiirme 
helikopterleri bizde malaun aracı olarak çok farklı amaç lar için kullanılmaktadır. 

Orman Bakanının özet Kalem Müdüıil tarafindan bir yangın söndtırme 
helikopterinin kendisi ve yakınlarınca lojınanlara indirilerek Ankara \bı 
izmir' e Dikaha gitmek için. kullanıldı~ ifade edilmektedir . 

ı. Bu haberlerin dogruluk ~si nçdir ? 
2.- ·E~er do~ ise sorumlulai- hakkında ne gibi bir işlem yapılınıştır ? 
3. Yangın söndürmek için milyonlaroa dolara alınan bu helikopterler özel 

işler için kullanıldı~ e$-da çıkacak olan yangınlam nikah sahipleri 
kovalar1a mı müdahale ecjecektir? 

4.· Bu esnada çıkacak o~n bir yangına mUdabale edilenıed~ için 
doR;acak olan zararlar ~tarafindan tazmin edilecektir ? 
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T.C. 
ORMAN BAKANLIGI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl•lJ• 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

0:3 

SAYI :··KM.1./ .._ 3~1 ~ 152'] 
KONU: Sn. Mustafa ~iyazi YANMAl'ın 

Yazılı Soru önergesi 

?J . .t.h./2002 

TÜRKIYE BOYOK MILLET MECLiSI BAŞKANLIGINA 
(Ka nunlar ve Kararlar Dairesi Başkanhğı) · 

ILGI: TBMM'nin 03.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7556-15612/36864 
sayıJı yaz1s1 

llgi yazı ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa N~azi YANMAl'ın 
ııYangın söndUrme helikopterlerinin amacı dışında kullanıtdı~ı iddialarına ilişkinn 
.7n556 esas saytlı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş 'olup, cevabı 
yazım ız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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ŞANLIURFA MILLElVEKILI SAYIN MUSTAFA NIYAZI VANMAZ'IN 
YANGlN SÖNDÜRME HELIKOPTERLERINiN 

AMACI DIŞINDA KULLANILClGI iDDIALARıNA ILISKIN 
7n556 ESAS SA YILI YAZILI SORU ÖNERGESI HAKKINDA 

ORMAN BAKANLIGININ CEVABI 

1- Konu basında kamu oyuna tamamen gerçekdışı olarak yansıtılmıştır. 

0:3 

EK-1 

2- BakanlıOımız helikopterleri hiçbir zaman orman yangını 've diğer ormancılık 
görevleri dışında kullanılmamıştır. 

3· Basında yer alan konu ile ilgili olarak 16.05 .. 2002 tarihinde Bakanl@mız Teftiş 
Kurulu'nca başlatılan Inceleme 05.06.2002 Çarşamba gono sonuçlanmıştır. 

Iki mofettişln yaptıOı incelemede; 

Kış koşullarının 2002 yılında ağır geçmesi nedeniyle Balıkesir, Çanakkale ve 
Bursa Orman Bölge MOdOriOklerl sorumluluk alanlannda 1 milyon m 3 'ü geçen kırık 
ve devrik meydana geld!~i, 

Bahse konu helikopterin, Bursa Orman Bölge MOdOrtO~ümOzOn 29.04.2002 tarih 
ve 234 sayılı (EK~2), Çanakkale Orman Bölge MOdOriOğOmOzOn 24.04.2002 tarih ve 
3073 sayılı (EK-3) yazılı talepleri ile Balıkesir Bölge MOdOriOQümOzOn telefonla 
yapmış oldu~u talep doğrultusunda, Balıkesir-Çanakkai~Bursa Orman Bölge 
MUdOriOklerlnde kar kırığı şeklinde oluşan ola~anOsto eta' ya konu. ormanları tespit 
etmek, mevcut durumlannın görüntil ·ve foto~ raflarını almak ve genel kontrol Için 
Onnan Genel MOdOriOğOmOzUn 06.05.2002 tarih ve 08 sayılr (EK-4) görevlendlrme 
oluru ile görevlendlrild~i. 

Etimesgut' tan 08.05.2002 günQ saat 08:00' de kalkan bu helikopterin Orman 
Genel MUdOrlilğü Iniş Kalkış Paneline iniş yapıp özel Kalem MDdOrünO aldı~ı ve 
buradan hareketle saat 10:00' da Balıkesir'e indl~l, aynı gün 03 saat 45 dakikalık 
uçuşla görevini tamamlayarak ··çanakkale'ye hareket etti~i, 09.05.2002 gono 
Çanakkale'de 2 saat 30 dakika uçarak görevini tamamladıktan sonra Bursa' ya 
gittiği, 10.05.2002 gOnO Bursa'da 2 saat 15 dakika uçarak görevini bitirdlği ve aynı 
gün Ankara'ya döndO~O, 

Orman Bakanı Özel Kalem MDdOrUnOn Balıkesir' e kadar görevli· giden halikopterol 
binmesinin, Orman Genel MOdOrlllğQ ·Hava Araçları Kullanma ve Görevlendirme 
Yönergesinin 18 inci maddesinde {EK-5) yer alan "Hava araçlarının göreve gidiş ve 
gelişlerinde, hava aracı yolcu kapasitesi müsait ise uçuş ratası değiştirlimemek 
kaydıyla hava araçlarından. Orman Genel MOdOriDk personeli istifade ederler ... " 
hOkmOne aykırılık oluşturmadığı ve seyahat esnasında helikop1erin resmi görev 
ratasında bir değişiklik yapılmadığı, 

Hususları tespit edilmiştir. 

Helikopter hiçbir şekilde lzmir'e gitmemiştir. 

Orman Genel MOdUriOğO l.ojmanları içinde helikopter iriiş~kalkış paneli 
bulunmamaktadır. 

4· Helikopterlerimiz her yıl Haziran ayı başında yangın bölgelerine 
gönderilmektedir. Bu yıl da aynı· şekilde uygulama yapılmış olup, kar kırık_ ve 
devriğinin tespitine yönelik işlem yangın tehlike döneminin başlary-ıasından ~nce ıc~a 
edilmiştir. Ayrıca, helikopterlerimiz her an hava sahasında bulunduOu yer ıle telsız 
irtibatı halinde olup, acil durum haberleri anında iletilmektedir. 
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ORMAN BAKANUGI 
Oiınon GonDI MOdOrlOöQ 
Orman B6lgo MOdöriDOQ 

ÇANAKKALE 

SAYI : »4.4 1 OGJ! ı lO K.3-l/ 3t7r3 

0:3 

EK-2 

EK-3 

KONU : H&likopter. 
ORllAN GENEL utı'DURLUiıUNE 

(Orman Korumo ve Yangınle MUaa4ele Doirosi BaQkpnl~~na) . AlilCAM 

~vO~ 
Orman 86tocıı MQdürO 

-330-



T.B.M.M. B: 117 25.6. 2002 0:3 

EK-4 

oRMAN GENEL MÜDimLÜGÜ HELiKOPTER VE MDru=TI'EBAT/ , . ' 
GÖilEVLENDİRME OLOR'U . . 1-J ~.)16 

OLURNO:OS 

HELiKOPTER ADEDİ VE TİPİ 

2 KALKIŞ YERİ 

3 GÖREVYERİ 

4 KALKIS TARİH VE SAATI 

: 1 Adet AS-365 

: Etfmeagot 

-:BALIKBSİR·BURSA.çANAKK.ALE 

:03/0S/2002 Snn1 09.30 

07105/2002 

S HELIKOPI'ERMilREJTEBAn KaptımPilot : S.BATMAN 
" " : U!RoGLU 

·' Mnkimst : lSA YINER 
6 GIDECEK PERBONELlN KiMLIKLERi · :BÖLGE Mi)Dt3RUOO.EIUNDB 

a. GÖRBVLt OORBVLENDmtLı!CEK PERSONEL 
b. DIGER 

7 GÖREYİN MAHlYETt tı.atı.t BOLGB MODÜRLÜIQ.ERİNDE ORMAN 
SAHALAIUNJN HAVADAN KONTROLU 

8 GÖREVLENDİRME TARİH VB SÜRESİ :08.05 . .2002 3 Gün . . 

9 AÇIKLAMALAR. : 08105!l002 Sanı 09.30 Etiroosgut 'tan dea Lalkılanık 
llalıbmir'e gidilecek · B&ge Müdürlüifiiıcc 
gömlcudiıileook pemınel ilo pıman ıuduıbrrmn hmıdan 
lwntmln yıpılac:ak 8occ' ~ &&w dwumıına göre 
~ wyss ÇaıWdaıle Bc11ge MildUrlüğü ~ 
o!neütar. ·' 
09.05.2002 de Çaoüble ~ Miidi\rlüğü ~ 
Bölge ım1dörJiiiüııee gömllendirilccek penronel no omum 
sıılıalarmm b:ı~ Jrorıtrolu ~ıbcak ~ görDv 
dunııırııttıl BÖfO ~ . veya Bursa bölge 
Mi\dürlilğiltid bôlgosindo alacektır. 
10.~.2002 da Borla BöJgo ~üdürlüAü bö1sesinde Bölge 
nıüdürliiğilnee ~ pet'SOHI i1o Ollll!ll 
salmlannm havadan ~lu. yapılacak gömv bitimindo 
Ankara'ya~. 

GENEL MfmfmL'CK 1.\IAKAMINA 

TC-HCK Çağrı dı hclilropter w ıniirettebm:mm yukanda 
görevkndirllınesini olnrlannıza mz cdsim. 

cı OLUR 

~ 
HYCJ.Şb.Md. : M.KURWLMU$LU\~ 
Gen. Md. Yrd. : M. V. AL TINÇEKİÇ .lA 

Oerıel Müdnr 
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EK-5 

Madde ll-Görevlerin yapılınası sırasında ·askeri meydanlar kullanılıyor ise ilgili Kuvvet· 
Komutanltklanyla yapalmış olan protokollanı harfiyen riayet edilir. 

Madde i2-Hava anıçlannın Ana Os ve işletilen faal hava meydanlan dışı~da gece ve gündüz 
konaklamalannda emniyetleri en yakın Onnan Genel Müdürlük birimleri tarafmdan sağlanır. 

Madde 13-Yangın mevsiminde emrine Genel :M:üdOrlük kadrosunda bulunan hava aracianndan 
tahsis edilen Onnan Bölge MüdürUlkleri hava aracının gece gOndoz emniyetinin alınmasından 
r,orumludur. 

Madde 14-HaV& nrncı uçuş ekiplerinin yatma, yeme, anıç ihtiyaÇtan görev bölgesindeki en yakın 
Orman Genel MüdOrtilk birimi tanıfindan ve emrine girdiği Onnnn Bölge Modürlillderi tarafından 
karşılanır, gereken her tilriO yardmı sağlanır. 

Madde 1 S-Görevler esnasmdaki yakıt ikmalieri · en yalan askeri veya s~vil hava meydanlan n~ 
düzenlenen ve immlanan belge karşılıjında yapılır. Bu belgenin bir sureti görev dönüşü İkmal 
Bfl,kım Amirliğine teslim edilir. · 

Madde 16-Uçuş ekibi tarafından her görev öncesi yolcu7 gidilen rotadaki yol durumu, meteoroloji, 
notamlar, emerceruıi usuller, gidilen meydanın yaldaşm~ iniş, kalkış planlan, yapılacak bakımlar 
gibi gereldi konulan içeren bir brifing yapılır. 

Madde 17·0rman Bölge Mildürlllk:leri tarafındarı. bölgeleri içerisinde her İlietme Müdürlüğünde 
asgari 1 tane olaeak şekilde tespit edecekleri yerlere EK·3 de belirtilen özelliidere ve ebatlnra uygun 
şekilde helikopter iniş yerleri hazırlanır. İniş yerlerinin temiı, bakımlı ve uçuş\ emniyeti bakımın~ 
her an kullanılmaya hazır olarak tutulması ilgili Orman Bölge MOdürlüifl tanı6ndan saA)anır. 

Madde 18-Hava lll11Çlumın göreve gidiş ve gelişlerinde, hava aracı yolru ~~ti~. uçu~ 
.rotruu deAi~lmem~ kaydıyle hava·· araçlanndan Orman Genel MOdorlnli:· paso~el~ iştifndç 
ederler. Bu gibi dummlarda istifade edecek personel EK-4 deki formu Merkezde Orman Genel 
Müdütil, taşmda emrine Jıava nm.cı tahsis edilmiş Bölge Müdürüne imzaintmak SUtetiylc hava 
aracından istifiıde ederler. ligili belge uçuş öncesinde 1 inci pilota verilir. 

Madde 19-Göreve boş olarak giden veya görevden boş Qlarak dönen Orman Genel MüdOrlllAfi hava 
araçlanndan istifade etme'de öncelik sırası; 

A.Hasta ve yanılılam , 
B.Personele 
C.Onnan Genel Müdürlogüne ait Onemli malzerneye verilir. 

Madde 20-Hasta ve yanılılann tatıliyesi ve taşınması esnasında BK.-5 deki form tahliyeyi isteyen 
Orman Genel Müdilrlük birimi veya diğer Kamu Kurum KurulWJiannon doldurulur. Refhkatte 
muhnk}(ak doktor veya hemşire bulundurulur. Form ha:ı1amn hava aracına binişi esiUlSlnda 1 inci 
pilota teslim edilir. 

Madde 21 -Hava ara9larıncbı yapılan · her türl~ uçuş görevleri esnasında kazaya uğrayan uçucu 
personel, yolcular ve 3 üncü şalıtslar hakkı~da ilgili yasa ve sigorta hükümleri 'uygulanır. 
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25.- Ankara Milletvekili M Zeki Çelik'in; 

Ankara Ilindeki ören yerlerine, 

Türkiye'deki ören yerlerine, 

25; 6. 2002 

Yurtdışında sergilenrnek üzere gönderilen kültür varlıklarına, 

Ankara ilindeki müzelere, 

Türkiye'deki müzelere, 

o: 3 

İlişkin soruları ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın cevabı (717566, 7567, 7568, 7569, 
7570) 

TÜRKiVE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki so!rulanmın aracılığınızla Kültür Bakant istemihan Talay 
tarafından yazili olarak cevitplnndırmasmı an ede..rim. 

~~~~ 
ZekiÇ~ --1. . 

Ankara Milletvekili 

l.Anluın)'C üçelerinde lmç tane ören yeri vardır? 
2. Bunlarin iSimleri nedir? 
3~ Hangi medeniyete aittir, özellikleri nedir? 
4.Bunlnrııı kaç tanesi ·halka açıkth-1 
S.Kaç tan~inde m• çalışmuları bitmiştir, kaç taııe:sintlc de\'am 

etmekte ve lmç tA,nesinde bala bir çalışma yapilmamıştır? 
6.Ören yerlerinin gfin ışığına çıkanlmas1 için yeterli uzman personel 

var ınıdır? · 
7.Bunıann b:orunmah:.rı nasıl sağlanmaktadır? 
8.Konutuı görevlileri ycictJi .ıüidir? 
9.Ören yerleri Için ne kadar ödenek aynlmıştır, bunlar yeterlimidir? 
10. Çalışan personelin nıaşJarı ve d_iier Memeler ne kadardır, çalıŞan 

pe1"1}.(mclin maaşlan yeterli değilse, yeterli olmad•ğs yay,n kanaattir. 
Personelin maaşlarının yetcrU hale getirilmesi için ne gibi çalışma 
yapmaktusınıı? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanmin aracıliğınızia l<ültür Bakanı Istemihan Talay 
tarafindan yaz.tiı ola rol'- cevaplandırmasıru arz ederim. 

~~~ 
Ankara Milletvekili 

i. Türkiyet~e iuaç yerde ve kaç iane ö·ren yeri v~rdrr? 
2. Bunlann isimleri nedir? 
3. Hangi medeniyete aittir, özellikleri nedir? 
4. Bunların: lraç tanesi halim nçıktır? 
5.Kaç bı.nesfude lwzı çalışınalları bjlınişfjr, bç buı~ıd~ devam 

etmekte ve kaç tan(..asinde hala bir çalışma yapiimamıştir? 
6.Ören yerlerinin gün ışığına çikanlması için yeterli uzman personel 

var mıdır? 
7.Bunların ı,orunmalar• nasıl sağlanmaktadır? 
8.Koruına .görevlileri yeledi ınidir? 
9.Ören yetleri i~:in ne kadar ödenek ayriimıştır, bunlar yeterlimidir? 
10. Çahşruı personelin maşları ve di!er ödemeler ne kadardır, çalışan 

personelin ın~aşlan yeterli değilge, yeterli ()lmadıği yayg1n knnaattir. 
Personelin. maaşlarının yeterli hale getirilmesi için ne glbi .;alışma 
yap:maktasttı.ız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılaram~ arcıcıhğlnızta Kütmr Bakanı istemihan Talay 
tara:ündnn yR.zılı olarnk cevapland!rmosmı an M'-.rim. 

~~" 
ZekiÇiiik 

Ank.P~ !»illetvekili 

1.MUzelerden alınarak yurt dışmda sergilenen escrlerin konuım.alan 
nasıl sağlanmaktadır? 

2.Bnnlann. sahteleri ile değiştirilmelerinin önüne nasd g~jJmektedir? 
3 .. Şimdiye lmdar sergilenrnek üzere yurt dışma gönderilip de 

çahııan. kültür -vaiı'hldntı vıır mıdır? · ' 
4. Sergilenmek. üzere yurt dışma gönderilip de sahteleri ile · 

deiiştirilen kültür varlıkları var mıdır 
5. Çalman ve değiştirilen küln1r varlıklan varsa çlnşleri, miktan1 

hangi ülkelerde çalındığı yada değişiirildiği ve. d~erleri nedir? · 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşattıdald sonılanmın araciiığınızia KOltür Bakanı istemihan Talay 
tarafından yazılı olarak cevnplnndırmasmı arz ederim. 

l.Aııkara ve :ilçelerinde kaç tane miize vardır? 
2. Bunlann isimleri ve özellikleri nedir?· 
3.BttnlarJn lmç tanesi halim açıkt:ır? 

~~A 
ZekiÇelili 

AnL""&ra Milletvekili 

4.Bun1nrd:m clamnn yetersiıliğiııden lmpnlı olnn var mıdır? 
S. M üzelerde yeterli uzman personel var mıdır? 
6.Müzelerin korunmaları nasd sağlanmaktadır? 
8.1<oruma görevlileri yeterfi midir? 
9 .. Mrııelcr içm ne lmdar 6de.nek ayrılmıştır, bunlar yeterlintJdir? 
10. Çalışan p,enonelin maşlan ve diğer ödemeler ne kadardır, çalışnn 

pe.rsoııelin JUitaŞiatı yetc .. li değilse, yelerli ol.ınadığı yaygııı luınaaUir. 
Personelin maaşlarının yeterli hale getirilmesi için ne gibi çalışma 
yapmaktasmız? 

11. "-'ül'.elerin ve sergilenen eserlerin tamir balumları ne şekilde 
y~ınJmakt-.ıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki s9mlanmın aracılığınala Kültür Bakanı istemitian Talay 
tarafından yazdı olarak cevaplandırmasını n n ede.rim.. 

~C..OOrı/' 

~Çe~-:t 
Ankara Milletvekili 

\ 

ı. Türkiye'nin hangi yerinde kaç tane müze vardır? 
26 Bunların isimleri ve özellikleri nedir? 
3.8unlartn kaç tanesj halka açıktır? 
4.Bunlanlan cinman yetersizli!indcn lmpnb olan vnr mıdır? 
S.Mü:ıelcnle yeterli uzman personel var mıdır? 
6.Müzelerin koruıunaları nasıl sıığlanmaktadır! 
8.Konınıa görevtileri yeterli midir? 
9.Müzeler için ne kadar lidenek aynlmı~tır, bunlar yetcrlimidir? 
lO. Çalışan personelin maşlan \'e diğer ödemeler ne kadardır, çalışan 

pe.rsoııeliıı maaşla.r.t yelerli deiD)se, yeterli olmadığı yaygııı JuınaaUic. 
Personelin maaşlannın yeterli hale getirilmesi için .ne gibi ·ç&IIŞDia 
yapnıaktasuuz? 

ll.Miizelerin ve sergilenen eserlerin tamir balnmlan ne şekilde 
yapdmaldadır? 
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t 
T.C 

KÜLTÜR BAKANLIGI 
~raştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaşkanhAt 

SAYI : B.16.0.APK.0.12.00.01.940' -'2-2-2-b 
KONU: Yazılı Soru Önergesi . 

~/-6/2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLI/;INA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 03 Hazirnn2002 gün ve 
A.Ol.O.ONS.0.10.00.02-1S612 sayılı yazısı. 

Atıkara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELİK'in "Ankara İli'ndeki örenyerlerine ilişkin" 
717566-15627 (Ek-1), ~TUrkiye'deki örenyerlerine ilişkin" 717567-15628 (Ek-2), "Yurtdışında 
sergilenrnek üzere gönderilen kUltür var1ıklarına ilişkin'' 7/7568·15629 (Ek-3), "Ankara 
İli'ndeki mfizelere ilişkin" 717569-15630 (Ek-4), "Türkiye'deki mOzelere ilişkin" 717570-
15631 (Ek-S) esas no'lu yazılı soru önergelerinin cevabı hazırlanarak ektc sunulmaktadır. · 

Bilgilerinize arz ederim. 

~ 
l\1. İstemihan T ALAY 

Bakan 
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EK-I 

CEVAP ı: Ankara İli ve ilçelerinde Gordion, Roma Hamarnı ve Roma Tiyatrosu 
olmnk ilzere .ziyarete açık 3 adet örenyeri bulUnınaktadır. 

CEVAP 2-3: OORDİON: Frig medeniyetine aittir. Frigler tarafından başlanlıp 
M.Ö. 750 yıllarında Kirnınerler tarafından yala1ıp yıkılarak sona erdirilmiştir. Friglerin 
Trakyadan konaklayarak geldikleri söyleniyor. Sanat alanında özellikle el sanatlarında çok 
başarılı olmuşlardır. En önemli tannçası Kybele ve tarihte en On1ü.kralı da Midas'tır. 

ROMA HAMAMI: Roma medeniyetine aittir. Caracalla döneminden kalan (M.S.211· 
217) iyi korunmuş Roma hamamlan yer alır. BüyUk bir alanı kapsayan yapı, bir palaestra ile 
merkezden ısıtılan sıcak odalardan oluşmaktadır. Ktiçük yuvarlak tugl~ardan yapılmış 
1.30 m. yüksekli~inde direkler, hamamın döşemesini taşımakta ve ocaklarla sağlanan sıcaklıgı 
konımaktadır. 

ROMA TİYATROSU: Roma dönemine ait Antik Tiyatro Altındağ hçesi sınırlan 
içinde bulunan, Ulus ~eydanından do~ yönfinde kaleye çıkan Hisar Parkı caddesiniıı 
solunda tarihi yapı, Ankara'nın killtürel kimli~i açısından lSnemli bir örnektir. 

CEVAP 4: Bu tarihi Orenyerleıin Oç U de halka açıktır. 

CEVAP 5: Roma Hamarnı ve Roma Tiyatrosu'nda daha önceki yıllarda kazı 
çalışmalan yapılrruş olup, çevre dUı.enleme çalışmalanna da başlonılacaktır. Gordion 
örenyerinde Prof.Dr.Kenneth G.SAMS başkanhğındaki bir ekip tarafından halen kazı 
çalışmaları devarn etmektedir. Ayn~ restorasyon ve konservasyon çalışılıalan da 
sfudürU.lmektedir. 

CEVAP 6: Örenyerlerinin gOn ışığına çıkanlması için yeterli uzman personel çok 87. 

sayı dadır. 

CEVAP 7~ Örenyerlerin korumnaları, Bal::anhğımızca görevlendirilen bekçiler 
tarafından saıilanmaktadır. ' 

CEVAP 8: Gordion'da 3 auet, Roma Hamarnı'nda 3 adet Roma Tivatrosu'nda-ise 
1 adet bekçi bulunmaktadır. Ancak bu sayılar yeterli değildir. . ~ 

CEVAP 9-10: Mü7.e ve örenyerinde çalışan personelin hir kısmı 65'/ ~~yılı yasaya bir 
kısmı da geçici işçi statüsünde olu pt ilgili mevzuatı uyarmca çalışlırı1rnakhı.dır. 
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EK-2 

CEVAP I: Bakanlığımızca 509'u ziyarete kapalı, 1 95'i ise ziyarete açık toplam 704 
örenyeri mevcuttur. 

CEVAP 2: Örenyerlerinin isimleri EK-2'nin Ek-1·2'sjnde belirtilmektedir. 

CEVAP 3: Bölgesel özelliklerine göre Paleolitik Çagdan gUnümüıe kadar tOm 
medeniyetleri kapsar. 

CEVAP 4: Halka açık örenyerleri EK-2'nin Ek-1 'inde belirtilmektedir. 

CEVAP 5: Bakanl1ğımız izinleriyle 2001 yılmda ülkemizde yerli bilim heyetlerince 
yapılan 54 ndet·kazı. çalışması buhmmaktadır. Yabancı bilim heyetlerince. ise 37 adet kazı 
çalışmalan yapılmıştır. MUze Müdürlüklerlııce de 124 adet kazı çalışma yapılmıştır. 

CEVAP 6: Örenyerlerinin gün ışığına çıkanlması için yeterli derecede uzman 
personel bulurunamaktadır . 

. CEVAP 7: MUzeve örenyerinde çalışan personelin bir kısmı 657 sayılı yasaya bir 
kısmı da geçici işçi statUsünde olup, ilgi mevzuat uyannca çalışmaktadır. 

CEVAP 8: Öreyerlerin korunmaları için görevlendirilen bekçilerin sayısı yeterli 
degildir. 

CEVAP 9: Aynlan ödenek örenyerlerin sayılan gözönOne alındıQında yetersiz 
kalmaktadır. 

CEVAP 10: Maaşlar OlkemiZ şartlan gözönüne alındıgından yetersiz kalmaktadır. 
Çahşan personelin maaşları 657 sa}ılı yası geregi bUtçe İmkanlari ölçüsünde arttınlmaktadır. 
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EK-3 

CEVAP 1: Eserlerimizin ambalaj . ·işlemleri konllllun uzmanı olan firmalarca 
yapılmakta, gümrük muayeneleri ·m üze· içinde gerçekleştirilmektedir. Eserler havayolu Ue 
mOmkUn olan en kısa gilzergah izlenerek naklediJmekte, gerek yurtiçinde ve gerekse 
yurtdışmda m~e havaalanı arasındaki nakillerde polis refakati sağlannuıktadır. 

Ayn~a7 eserlerin bulunduklan müzeden. çıkışından tekrar yurda dönüp ait oldukları 
inazelerine iade edilmelerine kadar geçen sQrede eserler her türlü teıtitist saldınlar, 
a)'nklanına ve gösteri hareketlerine karşı, çividen çiviyc sigorta kapsamı içine alımr, sigorta 
masrafı da karşı tarafça kai}ılanmaktadır. 

Bunun yam sıra serginin teşhir edileceği mekanlar daha 6nceden Bakanlıgımız 
uzmanlannca incelenmektedir. Sergi salonlan 24 saat süre ilc güvenlik kameralarınca 
izlenmekte, ziyaretçiler rezerva~yonla alınmaktadır. 

CEVAP 2: Karşı tarafın Dışişleri Bakanı İm7alı ya da ülkemizdeki Büyükelçilikleri 
tarafindan, Sergiye gönderilen eserler konusurida •. uEserlerin Türkiye Cumhmiyeti'nin malı 
olduğu, her tUrlU el koyma ve hasara karşı gtıvence altında oldugu ve sergi sonunda tekrar 
iade edilecegi" hususunu belirten Devlet frdiantisi belgesi tarafimıza verilmektedir. 
) 

Ayrtca, eseriere ait olduklan mUzelerden alınıp yurtdışına gidişi, sergilenmesi ve 
tekrar yurda dönüşleri sırasında Bakanlı~ımız,uzmanlan refakat etmektedir. Bwıun yanı sıra 
her bir eser için hazırlanan, eserin her türlü ôzelliaini belirten resimH fonnlar testim 
aşamalannda her iki Ulkenin uzmanlan.llCa kontrol edilınektedir. 

CEVAP 3: 1990 yılında Avusturya'da düzenlenen TOrkiye~nin Hazineleri sergisinde 
yer alan Ana Tanrıça Heykelcili~ çalınmıştır. 

CEVAP 4: Yulaırıda belirtti~imiz güvenliklinlemleri de gözönüne alındı~da böyle 
bir olayın gerçekleşmesi mümkün olamamaktndır. 

CEVAP 5: Ana Tannça Heykelciliği, Pişmiş topraktan yapılmıstır. Avusturya'daki 
sergi de çalınmıştır. 
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EK-4. 

CEVAP 1: Bakanlııtımıza baAJı olarak hizmet veren 5 adet MUze, 9 adet te Özel Muze 
buluİınıaktadır. 

CEVAP 2: Ankara Anadolu Medeniyetleri MOzesi ve. Gordion Müzesi Arkeoloji 
Mtızeleridir. Kurtuluş Savaşı Müzesi Kurtuluş Savaşı Dönemi Eserlerinin Sergilendiği 
MOzedir. Cumhuriyet Müzesi. G:tunhuriyet · Dönemi Eserlerinin Sergilendiği Müzcdir. 
Etnografya Müzesi ise Etnogmfik Eserlerin SergilendiAi Müzedir. 

CEVAP 3: 3 adet MOze ve BalUı Birimleri halka açıktır. 

CEVAP 4: Ank.urn'da eleman yetersizliginden l~apalı ınüzemiz bulunmamaktadır. · 

CEVAP 5: Milzelerde yeterli uzman personel ~ sayıdadır. 

CEVAP 6: Müzelerimizin konınınası Hekçi, Kapalı Devre TV. Sistemi, Ahınn 
Tesisatı, Elektronik Giriş-Çıkış Kapısı, Kılrakolla Bağlantı şeklinde sa~anniaktadır. 

CEVAP 7: Ankam'da Bakanlı~ımiza baglı Mtızelerde Koruma Görevlileri yeterli 
~~ . 

CEVAP 8: 2002 Mali Yılında An~am'da bulunan Ankara Anadolu Medeniyetleri 
MUzesi için; 200 harcama kaleminden 3.800.000.000.~(Üçmilyarsekizyümıilyon) TL., 300 
harcama kaleminden 7.500.000.000.-(YcdimilyarbeşyUzmilyon) TL~~ 400 harcama 
kaleminden 6.000.000.000.-(Altıınilyar) TL., 800 harcama kaleminden 7.450.000.000.
(Yedimilyardörtyilzellimilyon) .· TL.,Etnografya · Müzesi için; 200 harcama kaleminden 
1.050.000.000.-(Birmilyarellinıilyon) TL., 300 harcama kaleminden 2.000.000.000.
(İkimilyar) TL., 400 harcama kaleminden 3.500.000.000.-(Üçmilyarbeşyüzmilyon) TL., 800 
harcama kaleminden 600.000.000.-(Altıytıznıilyon) TL., Kurtuluş Savaşı Mtızcsi için; 200 
harcama kaleminden 850.000.000.-(Seklzytızellimilyon) TL., 300 · harcama kaleminden 
3.000.000.000.-(Üçmilyor) TL., 400 harcama kaleminden 3.500.000.000.
(Üçmilyarbeş}1lzrnilyon) TL., 800 harcam~ kaleminden 150.000.000.-(Yüzellimilyon) TL. 
ödenek gönderilmiştir. 

CEVAP 9: Müze ve. örenyerinde çalışan personelin bir kısmı · 651 sayılı yasaya bir 
kısmıda geçici işçi statüsOnde olup, ilgili mev~atı uyannca çalışmaktadır. 
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CEVAP ıo:· MÜZELER: Genel BÜtçe'den ve Döner Semıaye İşletmeleri Merkez 
MildUriUAU'nden stıglanan &lenekletle ihale yÔluyla ilgili Rölöve ve Anıtlar MüdllilO~Q'nOn · 

·. görevlendirilmesiyle MUzeleriri Onarım veya Dozenlemeleri yapılmaktadır. · 

ESERLER: Baknnlı~ıınıza baglı buiunan İstanbul Restorasyon . ve . Konservasyon · 
Merkez ·Laboratuvan. MndürlOAfi ve Anadolu Medeniyetleri MU7..esi La~ratuvarlnnndan . 
Restoras}'on ve K~nservasyon çalışmaian yapılmaktadır. Eserler ya bulundukları mtl7.elerde 

. · s6z konusu labomtuvadarmda uzman görevlendirilmesi yoluyla yada nakledilinek.suretiyle . 
on~ gömıektedir. · · . · ' . · 

EK-S 

CEV AP·l:. 2001 yılmda Bakanlı~mım ba~ı Müze MüdilrlU~ sa~sı 99, Ba~ıı· Birim 
suyısı 78. toplam MU.ze snyısı 177'dir. · 

CEVAP 2: Müzeleıin isimleri ve özellikleri EK-S'in Ek·l-2'sindedir. 

CEVAP 3: Halka açı~ Müzelerimiz EK-S'in Ek-1 'dedir. 

CEVAP 4: Konya Akşehir MOzesi eleman yetersizliği nedeniyle 25.03.1999 tarih ve 
1309 sayayla kapahJmıştır. 

· CEVAP 5: MOzelerde yetetli uzınari person~l bulunmamaktadır. 

CEVAP 6: Müzelerimizin korunması BekçL Kupalı Devre TV. Sistemi, Alann 
Tesisatı, Elektronik Giriş-Çıkış Kapısı, Karakolla Bağlantı şeklinde sağlanmaktadır. 

CEVAP 7: Bakanlığımıza ba~lı bazı Milzelerde Konıma Görevlileri yeterli de~dir .. 

CEVAP 8-9: MU7.e ve. ilrenyerinde çalışan personelin bir kısmı 657 sayılı yasaya bir 
kısnııda geçici işçi statOsünde olup, ilgili mevzuatı uyarınca çalışmaktadır. 

CEVAP 10: MÜZELER: Genel Bütçeden ve· Döner Sermaye lşletıneleri Merkez 
Müdürl~U,nden sağlanan ödenek.lerle ihale yoluyla ilgili R.Olöve ve Anıtlar Müdürlü~'nün 
görevlendirilmesiyle Milzelerin Onanin veya Düzenlemeleri yapı]makatadır. 

ESERLER: Bakanhğım~za bagh bulunan İstanbul Restorasyon ve Konservasyon 
Merkez Labonıtuvan Müdfirlü~ ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Laboratuvarlanndan 

·Restorasyon ve Konservasyon çalışınaları yapılmaktadır. Eserler ya bulunduklan mOzelerde 
söz konusu laboratuvarlannda uzman görevlendirilmesi yoluyla yada nakledilmek suretiyle 
onanni gönnektedir. 
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~JiıZE MÜDÖRLOÇO: BAG LI BIRIM: 

l·)ADANI\ ARKEOLOJI MiJZESİ M0D0RLÜGÜ 

l·)ADJ\' AMA. N M0ZESI MODCRLÜGÜ 

J .. )AFYON MÜZESi 1\IÖDÜRL()(i() 

4·)AGRI MÜZESi MÖDÜRLfJGÜ (*) 

5 .. )AKSARA Y MÜZESt M0D0RL0(;0 

6-)AMASY A MÜZESİ MÜD'ÜRLfi~() . 

7-)ANKARA ANADOLU MEDENiYETLERi 
MÜZESI M0D0RL0(';0 

s .. )ANKARA ETNOGRAFY A MÜZESI 
MOD'ORLÜÖÜ 

9-)ANKARA KUR'fULUŞSAVAŞl VE 
CUMHURİYET J\·IÜZELERt MtiD0RLtiG1J 

10-)ANTALVA MÜZESi M0D0RL0G0 

1 1 -)ALANYA MÜZESi M0D0RL'O<i0 

l2-)SİDE MÖZES.l MÜDÜRLÖGÜ 

13-)A YDJN MÜZESİ l\·IÜDÜRL0GÜ 
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• Atatürk [\o·l MUztsl 
• Etnotrn fya MUze~i 
• M.bis M.oıalk r.ıiiıut 
• Kuah:pe 'A~ıkhava i\IUıul 

· • Jbnrıınlnr 1\onn~• 

• Gordion l\1Uze!'i 

• Atatürk Evi MUzesi 

• t\tatli'rk E\·i Müzesi 
• Kızılkule E•nnğrnfya ~J(i1:esl 

• Yllrük Ali EfP [\·i l\10l(l~i 

------
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1 .f.)A YDlN-AFR.ODiSİAS MÜZESi 
MODüRLOCO 

l5~)AYDIN-MİLET MÜZESi MÜOÜRLÜCO 

16-)BALlKESlR MÜZESi MÜD0RL0G0 

1 7· )BARTIN-AMASRA M0ZESİ MÜD ORLüGO 

Ua·)BA.YBUR-;1' MÜZESi MUDÜRLÖGÜ (") 

19·)BiLECİK-sö00T ERTUGRUL GAZi 
MÜZESI l\10DÜRL0~0 

lO-)BİTLIS~AHLAT MÜZESJ MÜDÜRLÜGÜ 

2.1-)BOLU M0ZESt M'ODÜRL0(;ü 

22 .. )8URDUR MÜZESİ MÜD(IRLÜGÜ 
1 

23~)BURSA ARKEOl.OJi MÜZESt MÜDÜRL{r(r() 

25·)ÇANAKKALE ARJ<EOLOJl MÜZESi. 
MÜDÜRLÜGÜ . 

26-)ÇANKIRl MÜZESi MÜD'ÖRLÜGO 

21-)ÇORUJ\1 MÖZESi MÜQÖRL'ÜÖO 
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" Gönen !\'loıaik·,·e Açık lhn-a 
Milzeııi 

• Bnndtrnın Atkrnlflji MUzesi 

• DUlte-Konuralp MUzesi 

• Kocaoda (Dakibe~· Konağa) 
·Mnzeııi 

• 1)'1_şodll EtnoAraf>'R l,\füıesl 

• Atatllı·k F.'·i Mll.ıesl 
• Mudanya Mütareke E\·i 

M(lzesi 
' MudRnya Tahir'I'AJR KonRğr 
• TUı·k~İ~)am Eserleri Mtızrsl 
• Yenişehil' Şenuifti El'l 1\tUu.,f 
• Osnuınh Evi MUzesi · 

• İznik A~·asofyn 1\·IUıe.d 
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l8·)DENIZLl-HIERAPOLIS A.ltKEOLOJI 
MÜZESi M0DVRL0l10 

29-)DI\' ARB4JhR ARKEOLOJi MÜZESi 
MODORLÜ(~ü . 

30 .. )EDIRNE ARXEOLOJt VE ETNOÖRAFV A 
MÜZESi M0DtJRLVG0 

31·)ELAZIG ARKEOLOJİ VE ETNOGRAF\' A 
MÖZESI MÜDÜRLÜl:ü 

32-)ERZİNCAN MÜZESI M0DÖRL0(;0 

33-)ERZURUl\l ARKEOLOJI MÜZESI 

34-)ESKİŞEHİR ARKEOl.OJİ MÜZESi 
MÜDÜRLOG O 

3!·)ESKİŞEHIR SEYiTGAZI MÜZESİ 
f\.tÖDÜRLO~(l 

J6 .. )GAlfANTEP .ARKEOLOJİ MÜZ.ESI 
M'ÜD"Ü.RL'OGti 

l7·)GİRESUN M0ZES1 MÜD0RL'O(;ü 

38·)GÜMÜŞHANE l\f0ZES1 MÜDÖRLOGü {"') 

3!'1·)HAT AV MÜZESi MÜDÜRLÖGÜ 
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• Bc•ta1k6)' Mllzt$i 
' . 

• AtstUrk vr JÜnotrnfyn 
~ıoı~~i · 

• C abit SıtkrTatnn~• E\·i 
MOie~·; 

• Ziya Gilkal1) l\1UZf8i 

• Türk·İ~Ian1 Eser·leri 1\tOıc:si 

• Atatürk E\·l I\!1Uztıd 
• Yakuti~·'-' T11rl<·l!lam E!et:Jed 

M0ze.'9i 

• lnönll Savıışlan Knrargah 
MUzesf 

• Yunus Em re Etno~rafyR 
i\tüıesi 

• H.Stlıer Etnogrnfya MOzesi 

• St.Pirrn- ~;\.nit ~lttıe.d ("') 
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40 .. )ISPARTA MÖZESİ MCDORL(J(;t) 

41-)ISPARTA-YALVAÇ MÜZESI MCDORLO~ü 

42·)İÇEL MCZESİ MODVRLt~liO 

43-)IÇEL-ANAMUR MOZESİ M'ÜDÜRLOt";(; 

44-)iÇEL·SİLIFKE MOZESl M01)0RL()GÜ 

4S~)İÇEL-TARSUS MÜZESI MODÖRLÖGÖ 

46-)İSl AND UL ARKEOLOJİ M ÜZELERI 
MODüRLü(;f) 

. 47 .. )1STANBULAVASOFVAMÖZESİ 
MÜDÜRLOl;(r 

48·)fSTANBVL DIVAN EDEBiYATI 
(GALATA MEVLEViHANESİ) 

. 1\tOZESİ MODfJRLO(;ü 

49-)JSt ANBUL Hİ SARLAR M0ZESf 
. MCDURLÜÖÖ 

50·)İSTANBUL TOPKAPI SARA YI 
Mt)ZESİ M0DtlRLt)G1) 

51·}1S1"ANBULTÜRK-ISLAM ESERLERİ 
MÜZESI M"ÜDÜRL0G1) 

52-)İST ANBUL YILDIZ SARA YI MÜZESI 
MÜDÜRLÜGO 
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• · AtatDr·k Evi ı\ıoıesl 

• Silifke AtatOrk Evi J\lüzesi 

• Stol'nnl Anıt Müıe5i 

• Ayn İrini Mflzesı 
· • Fethiye l\nızesl 

• Kariye Mllı:C"~'' 
• l\lozoik J\fUzesl 

ei Anadolu Hl!rırt MU7.tSI 
' Rumeli Hharı Mllzesi 
• Yedfkule.hisRtll\fU~,:esi 

• Şniner Ynhsı. 

• Adam l\llcklewlt.7. MUusl 

• Sabnıe Snntltlnri MUusl 
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Sl·)İSTANBUL TÜRBELER MÜZESI 
MOD'ORLfJOO 

54·)1ZM1R ARKEO~OJI MÜZESI 
l\IODOıu:O(;(J 

55M)İZMJR-BERGAMA M"OZESJ 
M0DiJRJ..ÜÖ0 

56·)İZMIR-ÇEŞME MÜZESl Mt)D'ORI).İGÜ 

57-)İZMiR-EFES 1\1ÜZESi MÜDOltLfıGü. 

58·)İZMIR·ÖDEMİŞ MÜZESI M0D0RLt1(;(T 

59-)İZMIR TiRE MÜZESi MÜDÜRL0Cü 

60-)KAHRAMANMARAŞ MÜZESi 
rtiOD'ORLOGü . 

61-)KARAM:\N MÜZESi MÜD'ORLÜCO 

61-)İ<ARS !\1ÜZESl MÜDÜRLOG O 

63-)KASTAMONU ARKEOLOJİ MÜZESi 
M0D0RL0~0 

64-)KA \'SERİ ARKEOLOJt MÜZESi 
·MÖDO~O(;ü 

65-)KIRKLARELI M0ZESİ MÜDÜRLÜGÜ 

6.6-)KIRŞEHiR MÜZESI M0D0RLÜGÜ 

67-)KOCAELİ OSMAN HAMDI BEY EVI 
MÜZESI 
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25.6. 2002 

• (1 19 adet bnlh tUrbe 
bu1unnıftkhldtr.) 

• AtntUrk Evi MUze,i 
• EcnuAraf)'ft 1\-ftizesl 

0:3 

• Bh·gi Çakn·agı Konngı MUn!li 

• Liva Paşa Kona~ı·l~tno[trnf)·n 
Müzesi 

• At1UUrk F.vi MUze$i 
• ·Etnoğra~va ve G~pgüpo~lu 

KonAği · 
l\'liiusi 

• S.Aii Efendi Konnğt-
Etno~ı·afya · 

M üze~ i 
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68-)KON\'A ARKEOLOJI MÜZESi 
M0D0RLÜG0 

69 .. )KON\:' A·AKŞEHIR MÜ'ZESI 
MÜDÜRLÜ CÜ 

70·)KON'r"A .. EREGLI MÜZEsi· 

• Atatürk E,·i Müzui 
• Karalay(Çinl Eserlrri);\·Jüu!!li 
• Me,·lana Mliı.rsi 
• S•rçall Mcd~.ese(l\.hztıı· 

Amth•rı) 
.MUze~i 

• Taş-Aiışop E!erleri(inrt 
Min n re). 

MUzesi 
• EtnoArafyo('fürk·lslaın 

Eserltri) 
Müzesi 

• Dııh Cephesi Kara1·gnlu 
l\fü~e~i 

71·)1<ÜTAHYA ARKEOLOJİ MCZESİ MÜDÖRLÜGÜ 
(\' ACifiiYE-UMUR Bl N SAVCI MEDRESESi) 

72-)MALATYA MÜZESi MÖDÜRL\)(;ü 

73-)MANISA ARKEOLOJİ MÜZESI MİJDÜRJJüc1ü 

74-)MAI''iSA·SALlHLi MÖZESf MÖD0RL0i';(; 

7S·)MARDiN MÜZESi MÜDÜRLÜGÜ 

. 76-)MUÖLA MÜZESi M0DfiRL()'(;'() 

77-)MU(;LA.-BODRUM SUALTJ ARKEOLOJI 
MÜZESI MÜDÖRL{)(;{J 

78-)MiLAS MÜZESJ MÜDÜRLÜGÜ 

79-)MUGLA-FETHiYE MÜZESI MÜDÜRLÜGÜ 

.80 .. )MUGLA·MARMARJS MÜZESi MÜDÖRLÜ(~O 

8.t-)NEVŞEHİR MÜZESi MÜDÜRLÜGÜ 
\ 
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• Kossuth EviMUzesi 
• Çini 1\fUle~l 

• ln~os Balık Pa.ıar1 Yerel 
--Müzesi · 
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82-)NE\'ŞEHiR HAClDEKTAŞ ARKEOLO~I VE 
ETNOGR.AFV A l\J ÖZESI M0D0RL'Ot:0 

D3·)NEVŞEHIR-ÜRG0P MOZESI M0DüRL0(;ü 

84 .. )NlCDE MÜZESI M0D0RL0G0 

BS.)ORDU PAŞ.~OGLU KONAGJ VE 
ETNOt.RAFYA MÜZESi MÜJ)Üil;Lt'IGÜ 

86-)RİZE .'€1"NO~RAFY A Mf)ZE5f MO:Dt:rRLOCO 

87-)SAJ(ARYA.M:OZESf M"ÜD"ÜRL'OG'Ü' 

88-)SAMSlJN ARKEOLOJI VE ETNO~ltAFVA 
MOZESi 1\IÜDORL()i;t'r 

89-)SİNOP ARKEOLOJi VE ETNOO~FYA . 
MÜZESI M0DORL0G0 

90-)SIV.AS·KONGRE BİNASI-ATATORK VE 
ETNOO.RAFVA M'ÜZESt M0DORL0G0 

92-)ŞANLIURFA MfJZESI 

92·)TEidROA.G ARK.EOLOJİ-ETNOGRAFY A 
MÜZESi MÖD0RL0~0 . 

93-)TO.KA T MÜZESi M0DDRL0Gf1 

95·)UŞAıc ARKEOI.OJJ MÜZESI M0DÜRL0G0 

96-)V AN MOZESİ MODORLüöO 

9'7-)YOZGAT ETNOGRAF\'A (NIZAMOOLU 
KONA~l) M 0ZESI M'ÜD0RL00t) 

98-)ZONGVL.DAK MOZESİ MÖDÜRL0GfJ("') 

99-)ZONG ULDAK·ERECLi MÖ'Zf;SI 
M0D0RLV~O 
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• RstcabeJttn~ Veli MUze.,i 

• Atamrk EvJ Müze.ıri 

• AtatUrk Evi MUze5i 
• Gazi MUzesi 

• AıılautoruniQr E'·l 
(ErnoğrafyR) 

'MU:u:sl 
• T.aı•thl Ce:-ı:~evi 1\lflzul 

• Arkeolnjl \'C EtnöltrR~rn (Tıtş 
Eser.leJ•t) 

J\IOztsi 
• Ah.nylar ~onaJ.!i('\"n,nyan 

SlwuEvl) 
Müzf'~i 

• Aştk Veysel Mfl;;,;esi 

• Lntlfnğlu MUu~l 

• AtntUrk ''t> Etnoğrafyn 
1\fflzesf 

• Karslıol_!lu .Kona~t 



ı 
~ 

~ 
ı 

-BAKANUK ONAYI iLE KAPA11LAHI!lUzaER VE ONLARA fiAGU BiRiMlER· 

MÜZ.ENiN ADl: 

AKSARAY: 
AKSARAY 1'/ÜZESi 

AJI.~YA:. 

AMASYA MUZESi 

AU KARA: 
ANKARA ET~~OORAFYA MÜZ. 
ANKAR OGÜST f..A.ABEOI 
ANKARA CUMHURIYET MüZESI 
.1'4-JKARA MlOAS TÜMÜLOS 

AYDIN; 
A YOIN MÜZESI 
AYDIN-Mli..ET.MüZESI 

B.eKUM: 
BAR il N- AMASRA MOZESI 

1!QfJdL 
BOLU DÜZCE KONURALP M0ZES1 
BOi.l1 MOZESI 

BURDUR: 
BURDUR-TAŞODA ETNOORAFYA M0ZESI 
BURD"JR MÜZESi 

ONAY TARiHi: 

29.11.199815897 

9.2.19991468 

13.8.2001/4279 
14.9.2()01/48.21 

25.~.1999."1308 

20.10.200015511 

i 

ACJKLAMALAR: 

ONARlM NEOENlY~ 

ONARlM NEDENfYLE 

ONARlM NEDENIYLE 
ONARJM NEDENIYLE KAPAl.IOIR{MAYtS-A{;iJSTOS 2002} 

TEŞHIR-TANZIM ÇAUŞMAt.ARJ NEOENIYLE 
ONARlM NEOENIYLE . 

-~-2.199714966 )l ONARlM NEDENIYLE 

1a._12.1S961527 Gr:J'ıırcNUK NEDENIYLE 
17.12..3~ TEŞHIR-TANZIM ÇAL.IŞMALARI NEDENiYLE 

19.10.2001/5450 ONARıM NEDa.JlYLE 

:-3 = a: 
~ 

= --~ 

~ 
U'l 

o-. . 
~ 
Q 
Q 
~ 

o 
~ 



BURSA: 
BURSA MUOANYATAHlR PAŞA KONAGl 

~ BURSA ŞEMAtô EVI {YENiŞEHIR~ - = BURSA OSMANLl EV} - a= 
BURSA TÜRK~fSLAM ESERLERI MÜZESI . 

~ 
BURSA ·osMAN GAZi TÜRBESi i.8.20:l1/3971 ONARrM NEDENlYLE 

·cORUM: 
ÇORUM ALACAHÖYÜK. MÜZESi . 21.8.2001/1365 ONA.RlM NEDENtYLE 
ÇORUM MÜZESi B. '11. 2000/5887 TEŞHIR TANZIM NEDENJYLE 

c tv AR.BAKJR: = .. 
OlYARBAKJR ZIYA GÖKAlP MÜZESI - --...,J 

ERZiNCAN: 
ı ERZ1NCAN MÜZESi 
~ 
...,J 
.;.. 
ı ERZURUM 

ERZURUM ARK.MOZ. 22.11.2001112589 ONARlM NEDENIYLE N 
cıa 

E.Ş;ğsa!IR: 0\ . 
ESKIŞEHIR MÜZESI 1.5.2001/1984 ONARlM NEDENIYlE N = = 
GIRESUN 

N 

GtRESUN MOZEst 20.11.2001112453 ONARrU NEOENlYLE 

ISPARTA: 
JSPARTı\ MÜZESI 

o .. 
~ 



ı 
~ 

U! 
ı 

#sTANBUL: 
!ST. TEKFUR SARA VJ 
iST.lMRAHOR SARAYJ(İL VAS BE't' CAMlJ) 
iST.FETHIYE M (Uyas Bey Camii) 
IST.ŞERIFLER YAL..I$1 . 
lST.YEOIKULE ZINDANLARI 

lzMiR: 
iZMıR=AGORA ÖRENYERI 
lZMIR-ETNOGRAFYA MÜZESI 
lZMI_R·ÇEŞME ESK.SERGI SAL. 

KAŞ_TAUQHU: 
KASTAI.fONU MÜZESI 

KOCAEl.f; 
KOCAELf MOZESJ 

20.11.2001/12451 

7. l2...2000!SS23 
.;,: 1'0.200115157 
20.11.2001/12452 

24.12.199715312 

KOCAELlOSMAN HAMDl BEY EVl 6.10.199314231 
SAATçJ.ALJ EFENDI KOl'ılA~r ~OGRA.Pr'A MÜZESI 12.07.2001134.9S 

KONYA: 
.KONYAAKŞEHIR MOZESJ 
KONYA 'ERE'~f OZESt 
KONYA lNCEMINAR.eTAŞVEAHŞAP ES.MOZ. 
KONYA ATATORK MOZESI 

·~TYA! 

MAlATYA MOZESI 

~ 
MANISA MOZESI 

SAKARYA; 
SAKARYA MOZES! 

SiNOP: 
SlNOP ASLAN TORUNLAR EV( 
SiNOP MÜZESI 

slvA.S· 
StvAS AKA'Yl.AA KONA~ 
SliiAS ARK.EOLo.Jl VE TAŞ ESERLER MUZE~ 

~ 
UŞAK ATATORK VE ETNO(;RAFYA MOZESJ 

25.3.19SSI1309 
19.10.2001/5461 

31.05.200112703 

ı 0.4.200111~02 

15.11.199QI5338 

29.5.200112618 

TEMlZLiK. CEPR-J::M GOVENLIC'il 

YACPlşl.AROAN Ot.UŞAN TEHLiKE • 
ONARlM NEOENlYl..E. 
ONARlM NEOENIYLE 

ONARıM NEDENIYLE 

ONARıM NEOEN1YLE 
ONARlM NEDENIYLE 
GCivENUK NEDENM..E 

PERSONELEKS~~INSDEN~ 
ONARlM NEOENIYLE 
ONARtM NEDEN{YLE 
OAARIM NEDENinE 

'TEŞHIR-TANZlM..ONARiM NEDEN~ 

GOVEN!JK NEDENIYLE 

TEŞHIR-TANZIM ÇALıŞMALARI NEOENt'Yi.E 

ONARlM NEDENLYl.E 

ONARlM NEOENIVLE 

~ = ~ 
~ 

= 
ı-ol 
ı-ol 

--ol 

N 
Ul 

0'\ 

N = s 

o 
~ 
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26. - Ankara Milletvekili Birkan Erdal 'ın, Orman Bakanlığı bünyesindeki Marmaris Tatil 
Köyünün özel/eştiri/rnek üzere Turizm Bakanlığına devrine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami 
Çağan 'ın cevabı (717593) 

1'ÜRKlYE BÜYÜK MİLLET MEC.LİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşagtdaki sonılanmtn Orman Bakanı Saym Nami ÇAGAN tarafuıdan yazılı olarak 
cevaplandın1mruu hususunda geregini saygılarmıla arz ederim. 1€. O~'. ;ı_oo :ı... 

Bakanlı~z · bOnyesindeld Marmaris Tatil IQSyil'iıiln llzelleştirilnıesi sürecinde 
yıllardan· beri devam eden ilginç yazışmalar dikkat çekmekt~. · ·özeneşıir~ne·. 'İdaresi 
Bnşkanh~, tesisi özelleştirebilmek omacıybı 16 yıllık intifa hakkı~~ t+·mtilsünü 49 
yıllık irtifak hakkına döıiUştnrfllmesini Balamlı~zdan istemi~. TaleP. .. &kanlı!tfuizca 
reddediimiş ve bu · durunıda Özelleştirme ldnre.si Başkanlığı tesisin özell~rilctmeyecegi 
anlaşılan işlctmeciliAioden 1997 yılında çekilmiştir. 

Bundan sonra Orman Bakanlı~ ·saz konusu tesisin ö~ll~~ltızere Twizm 
BakanlıgJna devrini uygun görmitştUr. Tesisin özelleştirilerek mtilkı"yett ·Omıan·Bakanlı#Jna 
ait olan binaların satış hasılatının Bakanlık bütçesine aktarılmasını istemiştir. Yazışınalar 
sonrasında Turizm Bakanlığı tesisin hudutlurını ö~ istemiş ve Bakanlııuıız tesisin 
harltasını. Turizm Bakantıp göndermiştil'. Yazışınalar bu minval üZere dev~ etmektedir. 

1. UZlltl yıllar ıılmı yazışınaların tesisler tamamen çfirüıneden 1amwnlrinabileqeğini dfişOnüyor 
musunuz? 

2. Tesisin özelleştirilmesine y<Jnelil bürokratik yazışmaların daha ne kadar sfumesi 
beklenınektedir ? 

3. Tesisin yeni durumu hangi yönleri itibanyla daha avımtajhdır ? 

4. Tesisin Özelleştirme İdaresinin talep ettiği şartlarda özelleştirllme'siyle, yeni şartlarda 
özelleştirilmesi arasında ekonomiye katkı baknnıtıdan nasıl bir fark olacağı hesaplanmıştır ? 

-376-
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. . T.C. 
. ORMAN BAKANLIÖI 

Araştırma P!anlama vo Koordinasyon Kurulu Başkımhğ1· 
Koordınasyon ve Movzuat Dalresi Başkanlığı 

0:3 

SAYI : KM.1./- 3K1.- j )2 1 oı 1 1 

KONU : Sn. Biıi<an ERDAL'ın ~ u ... . ıa./2002 
Yazılı Soru önergesi 

TURKIY~ BUYUK MILLET MECLISi GENEL SEKRETERLI~I 
(Kan. ve Kar. Daire Ba~kanl ~~~n~) 

ILGI: TBMM'nin 04.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7593-15662/37032 
sayılı yazısı 

ll!JI yazı ek!nde alınan Ankara Milletvekili Sayın Birkan ERDAL'ın "Orman 
Bakanlıgı bOnyesındekl Marmaris Tatil KöyOnUn özelleştirilmek Uzere Turizm 
Bakanlığına devrine Ilişkin" 7n593 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişlkte gönderilmektedir. 

Arz eder/m; 

ıv\.Q~ ~ 
Prof.Dr. Na ::AN 

Bakan. 

ANKARA MILLETVEKILI SAYIN BIRKAN ERDAL'IN 
ORMAN BAKANLIGI BÜNYESINDEKI P.IIARMARIS TATtl KÖYONON 
ÖZELLEŞTIRILMEK ÜZERE TURizM BAICANU(;INA DE'ttRINE ILIŞKIN 

717593 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESI HAKKINDA 
ORMAN BAKANU~ININ CEVABI 

1,2,3,4 .. Marmaris Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Marmaris Turban Tatli 
KöyOnUn özelleştirilebilmesi için; tesise ait Bakanlıöımızca verilen izin sUresinin 
yeniden 49 yıl olarak belirlenmesi amacıyla Özelleştirme ldaresl Başkanlıöı 
11.04.1997 tarih ve 2260 sayılı yazı ile Bakanlığ1mızdan talepte bulunmuştur. 

18.09.1997 tarih ve 128 sayıli yazimız ile 6831 sayılı Onnan Kanununun 
17.maddesi gereQince, Kanunun öngördUöG 49 yıl süre bftmeden sOrenin yeniden 
başiatı Iamayacağı hususu Özelleştirme Idaresi Başkanlığına bildirilmiştir. 

özelleştinne Yüksek Kurulunun 10.12.1997 tarih ve 97/67 sayılı Kararı ile, 
Marmaris TurbanTatil KöyOnUn Bakanlığımıza devredilmesi kararlaştınlmıştır. 

Bakanlığımızca söz konusu tesisin özel sektör eliylı;ı turizm amaçlı 
kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve tesisin turizin alanı Içerisinde 
kalması, Bakanlıl:ıımızın turizm alan ve merkezleri içerisinde tı.ırizm amaçlı saha 
tahsis yetkisinin bulunmaması nedenleriyle 07.10.1998 tarih ve 33 sayılı Olur ile 
Mannaris Turban Tatil KöyO Turizm BakantıOma tahsis edilmiştir. 

Belirtilen nedenlerle, önergede yer alan soruların Turizm Bakanlı{lınca 
cevaplandıralmasının uygun olaca{lı dllşUnOimektedir. 
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27. -Karaman Milletvekili Zeki Ona/'ın, basında çıkan "Zeo/it skandalı" başlıklı habere iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel 'in cevabı (717597) 

TÜRKİYE BÜYÜK. M1LLET MECLlSt BAŞKANLIÖINA 

AşaıPdiaki sonılarımın Devlet .Bakanı Sayın Şükrü S~a el tarafından 
yazılı olar.ık cevaplaodınlınasmı saygılarımla= ederlm~·:S.2 2 / -~ c~ 

-- ZekiÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "Zeolit skandalı•" başlığıyla verilen haberde; Başbakanlık 
Yüksek: Denetleme Kurulu müfettişlerinin hazırladıltı '1vedi durum raponı'""na 
göre~ Eti Holding'in çok karlı b~ iş diye, deterjan üretiminde kullarulan zeolit 
4A mnddetıi için. 1 1 trilyon 120 milyar liralık kaynak koyduğu ve heticedo 22.5 
milyon dolar yatınm yaparak yılda 50 bin. ton ze~lit 4A maddesi üreterek bunun 
35 bin tonunun iç piyasada deterjan Dretiminde, ıs bin tonununda.ihmç ederek 
dış piylilSada tüketmeyi. planladığı belirtilmiştir. Ancuk.:.zeotit:4~ ııllıddesinin 
artık TUrkiye'de deteıjmı üretiminde kullanılmadığı~ Y)lrtdışındhi bu 'maddeyi 
o1acak herhangi bir sektörün olmadığı gibi dOnya pazarlarında da pazarlpma 
imkanlannın bulunmadtğı mü.fetti,lerce tespit edildi ifad~ edilmektedir. 

Sorutarım şunlardır: 

1-Verilen .haber doğru ise, Eti I:Iolding, Zeolit 4A maddesi iç.in yaptı.AJ, 
yntınm · iÇin, başlangıçta iç piyasa ve ihracat yapaca~ı dilnya pazarında niçin 
araşt:uı:ııa yapmamıştır? 

2-Ek.onomik krizin pençesinden kurtulamayan ülkemizde, ekonomiye 
hiçbir katma değer kazandır.maya.Oak. 22.5 milyon dolarlık yatınının yapılınasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum, Devleti zarn.m solantık anlamına 
gelmiyor mu? 

3-Başbakanlık Ytıksck denetleme Kurulu mafettişlerinin konuyu "İvedi. 
durum 11\poru, olarak ele almaiunm sebebi nedir? "tved.i', kelimesiyle bir 
uaulsUzlU~e mi vurgu yapılmaktaqır? Değilse nedir? 

4- Müteaddit kereler Eti . Hbldingle ilgili basında yer alan Devleti zarara 
sokma, usulsUzlOk ve görevi kÖtüye kullannuı biçimindeki Şikayetler ve 
yöneticilerle ilgili davalar ortada Sken,. soruşt:urmalann ve devam çden davanın 
selameti açısından yetkiJiler niçin açığa a.lınarak. görevden el çektirilmem.iştir 

5-Hti Holdingin yönetielleri birileri tarafından korunuyor mu? 
Korunuyorsa, bu suça ortak olma anJ.amına gelmiyor mu? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIÖI 

SAYI. 
A~RA 

n.oı.o.oo7/ o //f 6 ..2/...JJiooı 

TORKiYE B'OYO.K MİLLET MECLtSt BAŞKANLI~INA 

İLGf: TBI\IM Dşk.'nm, 04.06.2002 tarih ~e A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- 717597-15668137012 
sayılı yazısı. 

Karaman Milletveldli Sayın Zeld ONAL'ın Bakanbitıma tcvcih ettiği, 7n597-
15668 esaıı no11u Yazılı Sonı linergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve ger~lni arı: ederim. 
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··KARAMAN MILLElVEKILi SAVlN ZEKI ÜNAL'IN 7F7697 .. 15668 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESI CEVABI 

o: 3 

Eti Zeolit Kimya Sanayi va Ticaret AŞ'nin kurutuşu ve Zeolit Projesinin gelişimine · 
Ilişkin özet bilgi vermekte yarar görülmektedir. 

Dete~an tipi sentetik zeollt Oretmek için Bosna-Harsak'te yerleşik Biraç Holding 
Şirketi yetkilileri ile yapilan görüşmeter sonucunda hazırlanan ilk fizibilite etOdQne göre 
Seydişehir'de kurulacak olan 50.000 ton/yıl Zeo\U-4A Oretfm kapasitefi tasis için 
kurulacak olan şirkete Eti Holding A.Ş.'nin %48,5 hisse ile iştirak etmesi fikri do!}muştur. 

Buna istinaden Yilksek Planlama Kurulu'nun 24.03.1995 tarih, 95fT.25 sayıli 
karart ile Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı attında kurt.itacak o\an şirkete 
EUbank Genel MUdGriOğO'nUn (Et\ Holding A.Ş.) % 48,5 oranında sennaye payı ife 
iştirak etmesi uyglll bulunmuştur. Gerekli izin, onay ve yetkiterin alınmasım muteakiben 
17 Haziran 1996 tarihinde Ortaklar Anlaşması imzalanmış, 01 Ağustos··1996 tarihinde 
de Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kurutuşu tamamlanmış ve Etibank Genel 
MOdUriOğü (Eti Holding A.Ş.) bu şirkete o/o 48,5 sermaye hissesi ile iştirak etmiştir. 
15.07.1997 tarihinde yapılan Şirket OlaQanostü Genel Kurul toplantısında şirket 
sermayesinin 980 milyar TL. olarak bellrlenmesine karar verilmiştir. 

· Şirketin kuruluş aşamasında yapılan 1996 tarihli fızibilite etOdüne göre; tesisin . 
yatınm maliyetinin 22.618.929 ABD Doları olacağı, 50.000 ton/yıl zeoUt 4-A maddesinin 
üreti~i ve bu OrOnün 35.000 tonunun iç piyasaya satılac~ı. 15.000 tonunun da 
ihraç edilece~H ve şirketin karlı bir kuruluş olacağı görOşUna varılmıştir. 

Şirketin kurulmasına moteakiben yatırımının Eti Zeolit A.Ş.'ce Fizibft~ede 
öngörüldOğü Ozere % .40 öz kaynak, % 60 döviz kredisiyle gerçekleştirilmesi 
kararlaştınlmış ve gerekli finansmanın temini amacıyla yerli va yabancı çeşitli finans, 
kuruluşlarıyle kredi görOşmelerine başlanmiştır. Şirketteki Ozel saldör payının düşUk 
olması, Bosna-Hersek'te yerleşik bOyUk orta~ın politik ve savaş riski taşıması, 
bulunabilecak krediye Bosna-Hersek'li ort~m kendi payı oranında teminat mektubu 
bulamaması gibi nedenlerle, kredi temini çalışmalarından bir sonuç alınamamıştır. 

Ancak bu Sirada Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Tic. AŞ., tarafından şirket iştirak 
slatüsOnde iken, şirket öz kaynaklan kullanılarak projenin aşa~ıda betirtilen aşamaları 

· ger~kleştirilmişlir. 

Tesisin temel mühendislik projeleri yaptırılmış, 
Seydişehir AlUminyum Tesisleri bUnyesinde bedali mukabili tesis arsası almarak 

zemin etütlerı yaptınlmış, 
' Sentetik zeolit tasisi detay mOhendislik projeleri yapılmış., · 

Krlstalizatörler, tesis otomasyonu ve buharlaştıncı ünitesinin bağlantısı yapılarak 
firmalara avans ödemefar yapılmıştır. 
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Bosna·Hersek'li yabancı ortakların savaş sonrası durumu nedeniyle öz kaynak 
temin edemeyeceQinin anlaşılması Uzerine 08.02.2000 tarih ve 2000/283 sayıli 
Bakanlar Kurulu kararıyla iki yabancı o~ın 365 hissesinin Hazine MOsteşarhğı'nca 
tespit edMen (1 hisse= 4.224A9 USD) bedel üzerinden Eti Holding A.Ş. tarafından satın 
alınmasına ve Eti Holding A.Ş.'nin şirketteki sermaye payının % as•e yOkseHilmesi 
suretiyle Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret Aş' nin Bağlı Ortakhk haline getirilmesine ve 
şirket sermayesinin 11 trilyon 120 milyar Tl.'ye çıkarılmasına karar verilmiştir .. 

Eti Holding A.Ş.' nin Bağfı Ortaldığı haline dönOştürOien Eti Zeolit Kimya Sanayi 
ve Ticaret AŞ'nin 10 Mayıs 2000 tarihinde yapılan . Olağanusta Genel Kurul 
Toplantısında· şirketin mevcut Ana Sözleşmesi, 2~3 sayılı KHK hUkUmleri çerçevesinda 
Eti Holding AŞ'nin Ana StatUsOne göre tadil edilerek onaylanmış ve şirketin sermayesi 
980 milyar TL.'den 11 trilyon 120 milyar TL.'ye yüksettilmiştir. Bu durumda projenin 
tamamen öz kaynak kullanarak gerçekleştirilmesi söz konusu olmuştur. 

Şirketin iştirak statüsOnden Bağli Ortaklık haline gelmesiyle sözkonusu yatırımın 
da TeşekkOIOn di~er Bağlı Ortakhktarının yatınm projelerinin gerçekleştirildiğl şekilde Eti 
Holding,in bağh olduöu KHK va yönebnelikler çerçevesinde Eti Holding A.Ş.'nin ilgili 
birimlerinin yürOtomOnde gerçekleştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Eti Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu'nun 21.09.2000 tarih ve 10314 sayılı karart ile; Seydişehir Sentetik Zeolit 
4RA projesi yatırımınm oluşturulacak bir teknik heyetin yapacaOı çalışma sonucu 
belirlenecek optimum ekonomik ölçekteki kapasite ile gerçekleştirilinesi karar aHma 
alınmıştır. Bu karar üzerine oluşturulan heyet 1996 tarihli fizibilite ışıQında Kasım 2000 
tarihli fizibilite etodonu hazırlamıştır. Bu çalışma esnasında Eti Holding A.Ş.'nin 
Pazarlama birimince yapılan pazar araştırması kullanılmıştir. Bu aşamada yurtiçi 
pazarda deteijan sektörOnda faaliyet gösteren firmalara sentetik zeoUt 4-A maddesinin 
kullanımt konusundaki görüşleri sorulmuştur. Firmalardan alınan cevaplardan iç 
pazarda deterjan üretiminde zeolit 4-A maddesi kullanı1madığı 1 katkı maddesi olarak 
Sodyum Tripotifosfat (STPP) kullandıklan ve bu fostatlı maddenin kullanılmasını 
yasaklayan yasal birangel bulunmadtOı, % 50 oranına kadar kullanılmasının serbest 

· olduğu anlaşılmıştır. 

Di~er taraftan Oretilecek OrünOn % · 70 kadarının iç pazarda satılması 
hedeHendiğinden bu durum OrünOn iç piyasaya sattiabiiiriiği konusunda bazı endişeleri 
ortaya çıkartmıştır. Ancak teknoloji transferini gerçekleştirecek olan know-how sahibi 
Bosna-Hersekli yabancı ortak ürün kalitesini garanti etmekte ve yerli dete~an 
üreticilannin bu OrUnün kullanımına hazırlanmalarını temin amacıyla oron tanıtımı, 
zeoHtli dete~an reçetelerinin tanıttiması ve gerekli diğer çalışmalann yapılacaQı, 
uTeknotojik Pazarlama" tabir edilen bir çalışmanın yapılacağı Ortaklar.Anlaşmasında yer 
almaktadır. Bu çalışma tesis yapı m aşamasında· gerçekleştirilecektir. Bu çatışmanın 
sonuçtan OrunOn iç pazarda sattiabiiirliği konusundaki bellrsizliklerin ortadan kalkmasına 
yardımcı olacaktır. 
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1996 tarihli Fizibilite EUidOnde pazar konusu özet olarak aşağıdaki şekilde ele 
alınmıştır. 

Deterjan tipi sentetik zeolit talebi yıllık% 13 büyüme hızı ile artmaktadir. Birçok 
gelişmiş Olkede, deterjanlarda STPP kullanımı kısıtlanmtş bir kısmında da tamamen 
yasaklanmıştır. 

1995 yılında Avrupa'da sentetik zeolitin durumu; 

Avrupalı Oreticilerin toplam zeolit üretimi 620.000 ton/yıl iken 630,000 ton/yıllık bir 
tilketim olmuştur. 

1994 yılında en bilyOk sentetik zeolit tOketicileri, Henkel152.000 tonfvıl, Procter 
& Gamble 120.QOO ton/yıl, Lever 110.000 ton/yıl, Benkiser 90.000 tonlyıl, Dalli 25.000 
ton/yıl, Colgate 13.000 ton/yil dır. 

Analizler ve tahminler göstermektedir ki 2000 yılında Avrupa sentetik zeolit falabi 
1 milyon ton/yıl miktan nı geçecektir. 

1995 yılında Amerika'da sentetik zeolitin durumu; 

Sentetik zeolitin, fosfat tabanlı katkı maddelerinin Ikamesi olarak uzun vadell 
avantajı1992 ve 1993 yılında ABD. pazarında devam etmiştir. STPP'nin kullanımı %15 
düşüşle 750 milyon libre/yıl'a düşmüş ve yeni açılan tesislerle birlikte zeolitin Oretimi 
400.000 ton/yıla çıkmıştır. 

ABD'de zeolit katkı maddesi olarak ilk defa 1978 yılında tanınmı§tır. Önde gelen 
liraticiter olan Procter & Gamble ve Colgate Palmolive, 1982 başlarında en kaliteli 
deterjanlarının formüllerine zeoliti eklemişlerdir. 

ABD. deterjan pazarının% 50'sine sahip olan Procter & Gamble, diğer tip yOksek 
kalite deterjanların yanı sıra çok popüler olan Cheer and Tide deterjanlarında zeoliti 
kullanmaya başlamıştır. 1994 yılında, Procter & Gamble'ın zeollt kullanımı ABD. 
pazarında 130.000 tonlyıl'ı geçmiştir. 

ABD. pazarının % 25'ine sahip olan lever, 1994 yılında 120.000 ton/yıl ıeofit 
kullanmıştır. 

1995 yılında Asya'da sentetik zeolitin durumu: 

. Japonya 1980 yıllarında· STPP kullanımını kesipi zeolit kulfanm~ya başlayan ilk 
Olkedır. Toplam zeolit tOkatımi Japonya'da 130.000 .. 140.000 ton/yıl arasında 
değişmektedir. Toz deterjanların% 95'i STPP'sizdir ve zeolit bulunmaktadır. 
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Japonya'da zeolit kullanımı, çavre koruma hareketleıi ve deterjanlarda zeolit'ln 
kullammı, GOnay Kore ve Tawan'daki dete~an Oreticllerini Japon Oreticilerinin 
yaptıklarm ı takip etmeye zorlamıştır. 

Hlndistan'da, bu toptam katkı maddesi talebi 300.000 ton/yıt olduğundan komşu 
Olkelerdeki zeofit Oretlcilerl gözOnda bu Olkeyi oldukça çekici yapacak olan birkaç tane 
kO çü k zeolit tesisin yapılması Için yoğun analiz ve hazırtıktar başlatılm1şt1r. 

Yakın ve Ortadoğu'nun katkı maddesi ihtiyaci, Çin, Kazakistan ve bazı Avrupa 
ülkelerinden ithal edilen 150.000 ton/yıl STPP tarafınden karşılanmaktadır~ STPP'nin 
çevreye olan zararlı etkisi va kullammmın yasaklanması belli bir zamandır Iran'da 
incelenmeldedir. . · 

Çin ve Sovyetler Birliği ülkeleri halen katkı maddesi olarak STPP kullanmaktadır 
ve Asya ülkelerinin Ihtiyacının bir kısmmı karştlamak ozere bUyük miktarlarda (özellikle 
Çin' de) oretmektedlrler. 

üretim maJiyeti ve sat1ş fiyatı tahminleri aşağıdaki gibidir. 

üretim maliyeti 278 USD/ton (amortisman dahil) 
OrOn satış fiyati 420 USD/ton iç Pazar {fabrika teslimi) 
Ürün satış fıyatı 420 USD/ton+ (40USO!ton nakliye) Yakm ve Orta Doğu Pazarı 
ürün satış fiyatı 330 USD/ton + (60 USD/ton nakliye) Avrupa Pazarı 
OrOll satış fiyatı 370 USDiton + (40 USD/ton nakliye) Yunanistan Pazan 

üretilecek zeolitin satış miktarları; 

35.000 ton/ytl TOrkiye pazarınal 
8.000 tonly•l Avrupa ve ABD'ye, 
3.000 ton/y1l Yakın ve Orta Doğu'ya, · , : 
4.000 ton/yıl Yunanistan'a satılmasi öngörOimOştür. 

Yukarıdaki bilgilerin ışığında Soru Onargesinde yer alan sorular ve bu sorulara 
verilen cevaplar aşa~ıdadir. . 

Soru 1: 

VeriJen. hab~ doğru ise,,· Eti Holding, Zeolıt 4A maddesi için yaptığı, yatırım için, 
başlangıçta ıç pıyasa ve ıhracat yapacağı dünya pazarında niçin araştırma 
yapmamıştır? 
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Cevap 1; 

Yukarıda özet olarak anlatılan gelişmelerinden de anlaşılacağı Ozere, Eti Holding 
A.Ş. (Etibank Genel MüdOriU~ü) Saydişehirde kurulacak olan deterjan tipi sentetik zaolit 
4-A maddesi Uratmek üzere yapilacak yatınma ilişkin, Bosna-Hersek'li yabancı 
ortaklarca 1996 yılında hazırlanmış olan fizibilite etüdUnUn Pazar bö!OmQ~e; 
sözkonusu maddenin dOnya'daki Oretim ve , tüketim durumu, pazar tahminleri 
Avrupa'daki detaijan girdi maddeleri tüketimi, sentetik zeolit talebinin büyOme 
tahminleri, sabş fiyatı tahminleri gibi bilgiler yer almaktadır. Görtlld(jğü gibi fizibilite 
kapsamında Pazar araştırması yapılmıştır. Ülkemiz iç pazarına yönelik olarak, deterjan 
üreticilerinin katkı maddesi olarak zeolit 4-A ktıllanmadıkları, bunun yerine STPP 
{Sodyum Tripolifosfat) kullandıklan bilinmektedir, Ancak zeolit 4-A meddesi, STPP'ye 
alternatif bir katkı maddesi olup, fiyat ve kalite avantajt sağlayacağı, aynca çevre 
kirlili~ine karşı olumsuz etkileri olmaması nedeniyle utkemizde · Oretilmesi halinde 
deterjan Ureticileri tarafından tercih edileceği öngörülmOştQr. Bu maddenin Olkemlzde 
deterjan Uraten firmararca kullamlmasının sağlanması yönanda de Know-how sahibi ve 
teknoloji trensferinl gerçekleştiren Bosna-Hersek'li ortaklar firma hazırd~ gerekli 
çalışmalan yapacaklardır. 

Soru 2: 
Ekonomik krizin pençesinden kurtulamayan ülkemizde, ekonomiye hfçblr katma 

değer kazandırmayacak, 22,5 milyon dolarlık yatırımın yapılmasım nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu durum, Devleti zarara sokmak anlamına gelmiyor mu? 

Cevap 2 . 
Yatınm aşamasında bulunan sentetik Zeolit 4-A yatırımmın, Ülkemiz 

ekonomisine hemangi bir ka1ma değer kazandırmaması söz konusu değildir. En son 
hazırlanan Temmuz 2001 tarihli fizibilite rakamlarına göre, 29 milyon USD tutarmda 
harcama lle gerçekleşmesi beklenen bu tesiste 115 kişinin Istihdamı öngörOimekta olup 
proje, 20.000.000 USD yıl1ık satış hasılatı, 21.370.000 USD (indirgame oranı % 12 
alınmıştır.) net bugünkü değer, geri ödeme süresi 4.55 yıl olacaktır. Bu haliyle OrUnOn 
hedeflenen satış rakamlarının gerçekleşmesi halinde ekonomik parametrelerinin olumlu 
görOJdOOO bir projedir. 

Soru3 
Başbakanlık YOksek Denetleme Kurulu müfettişlerinin konuyu ~~ıvedi durum 

raporu" olarak ele almasının sebebi nedir?, "Jvedi" kelimesiyle bir usulsüziUğe mi vurgu 
yapılmaktadır? Değilse nedir? 

Cevap3: 
Bu rapor, Kas1m-2000 Fizibilite Raporu değerlendirmeleri ışığında hazırlanmış 

olup, herhangi bir usufsüzlük sözkonusu değildir. Projenin fizibilitesindeki belirsizlikler 
yabancr ortaklar ne yeniden değerlendirilmiş. yatınm tutarı yeniden hesaplanmıştır. 
Ortaklar Anlaşması ile ilgili tadilat çalışmalanna da devam edilmektedir. 
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Soru 4: 

MOteaddit kereler Eti Holdingle ilgili basında yer alan Devleti zarara sokma, 
UsulsOziOk ve görevi kötüye kullanma biçimindeki şikayetler ve yöneticilerle ilgili davalar 
·ortada jken, soruşturmaların ve devam eden davanın selameti açısından yetkililer niçin 
açığa alınarak gllrevden el çektirllmemiştir. 

cavap4 . 
Efi Holding AŞ' nin faaliyetleri Dikemizin maden ·ve mineraf kaynaklarının 

değertendirilmesi amacıyla kalkınma Programlan, HükOmet Politikalan ve Yatınrn 
stratejilerine bağlı olarak yürotülmektedir. 

Eti Holding OAŞ'nin ülkemiz yer. altı kaynaklarını gOnOmOı bilgi ve teknolojilerine 
uygun bir şekilde değerfendirilmesi sonucunda . elde ettiaı ve Olkemi2e kazandırdığı 
ekonomik ve sosyal değe~er ortadaykan aksini .söylemel< ve bunlarla ilgili bir kısım 
basında yer alan bazı iddialara göre Eti Holding AŞ. hakkında kanaat sahibi olmak 
yanlıştır. Eti Holding A.Ş. faaliyetleri ekonomik ve teknik kriterrer çerçevesinde karlı bir 
şektlde yorotülmektedir. Devfetin zarara sokulması, usufsOzlük ve görevin kötüye 
kullamlması biçimindeki şikayetler ve iddialar de>gru değildir. MOfettlşlerce gerekli her 
tOrlü inceleme ve soruşturma yapılmaktadır. Bir takım iddia ve şikayetl~r, şüphesiz ki 
hukuki zeminde aydınlığa kavuşturulacaktır. 

Soru 5: 
Eti Hcldingin yöneticileri binleri tarafından korunuyor mu? Korunuyorsa, bu suça 

ortak olmak anlamına gelmiyor mu? 

Cevap 5 
Eti Holding A.Ş. bir Kamu Iktisadi Teşebbüsü olup, Kanun, Kararname, Ana 

Sözleşme ve Yönetmelikler çerçevesinde yönetilmekte ve denetlanmektedir. Eti klolding 
AŞ. nin denetimini ·yapan organlar kendi tOzOk ve yönetmeliklerine uygun .o>larak 
görevlerini yürütmekte ve en sonunda bütün faaliyetler TBMM KlT Komisyonu 
tarafından ele alınarak incelenmekte ve denetıenmektedir. Eti Holding yöneticilerinin 
mevcut işleyiş dışındaki bir organla ilişki içinde olması veya koruyucu anlamında 
muhatap bulması sözkonusu değildir. · 

Bilgilerinizi rica ederim. 
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28. -Karaman Milletvekili Zeki Ona/ 'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ücret dengesizliğine 
ve düzeltilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Yaşar Okuyan 'ın cevabı (717600) 

TÜR_KİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSt BAŞKANLIGINA 

Karaman Bağ·Kur İl MUdürlUğü personellerinden aldığım Fakslarda, 
Anayasanın 60. maddesinde yer alan "Herkes sosyal güvenlik 1ıakkına sahiptir. 
Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri ahr ve teşkilat kurar" .eınredici 
hükriıüne· vurgu yapılarak~ Devletin sosyal güvenlikle ilgili oluştut·duğu 
kurumlan (SSK, T.C.Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve İş-Kur}'na dikkat 
çekilmektedir. · 

Yazıda; aynı Bakwılığa bağlı ve benzer işler gören bu sosyal güvenlik 
kuruluşları personelleri arasındaki son derece dengesiz ücret politika..•n, ö7..ellikle 
Bağ-Kur çalışanları ilc· İş-kurda çalışan memurlan isyan noktasına getirdi~i 
belirtilmektedir. 

Yazıda aynca, kununların ücret ·durumlarına işaret edilerc~Bağ-Kur ve 
İş-Kurda çahşan bir memur 302,392 milyon, aynı statüd~bi:r; ~S::l<;.'lı 'mcıtııtiıl'tln 
523,692 milyon, Emekli Sandığırtda ise, 446,976 milyon Tt.,. ':lı"ciıAt belirt1lerek, 
bu dengesizliğin düzeltilmesi talep edi lmcktedir. 

Sonım Şudur: 

Aynı Bakanlığa bağlı ve bcpnzer işler yapan bu kurwnlar arasındaki ücret 
f'arkJılığuıın giderilmesi ve pers<mellcrin huzurunu temin için,.Bal-..anhk olarak 
bir çalışma yapmayı. dOşUnüyor musunuz? Düşünüyorsnnız bu ne zaman 
gerçekleştirilecektir? Tüm kamu ldırum ve kuruluşlarında son derece rahatsız 
edecek boyutlara varan ücret der:tgesizliğinin dllzeltilmesi hususunda Hillcüm.et. 
nezdinde yüriltülen bir çalışma bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise, hangi · 
aşama dadır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANU~I 

Araştırma, Planlama vo Koordinaayon Kunılu Ba;o,kanhğ• 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/ C!lo·· .:ı.q!\~ 
KONU; Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLI~INA 

ILGI: 06.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7600-15671/15662 sayılı yazınız. 

ligide kayıtlı yazanız ekinde alınan. Karaman Milletvekili ·ZeıWı. ÜNAL'a ait 
7/7600-15671/37062 Esas No'lu yazılı soru önergesi BakanlıQımız Huk"m< MUşavir1iği, 
Bağ-Kur Genel MOdUriOğO ve TOrkiye Iş Kurumu Genel MUdOriO!,!;JO'ncc Incelenmiş 
olup, BakaniiQımız Hukuk Müşavirliği'nin. Ba{)-Kur Genel MOdOriOOO'non ve TOrkiye 
Iş Kurumu Genel MOdOriOğO'nLln konuya ilişkin görüşleri aşaQıda sunulmuştur. 

Konu lle ilgili olarak Bakanlığımızca "Sosyal GOvanlik Kurumlarında Çalışan 
Personele Ek Ödeme Verilmesi Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı" haz1rlanm1ş olup, kanunh:ıştırılrnusınr temlnon 2,'7.05.2002 tarih, 
14023 sayılı yazımızla Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

Bilgllerinize arz ederim. 
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29. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman 'ın, üniversite mezunu işsiziere ve yurtdışına beyin 
göçünün önlenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 'ın 
cevabı (717604) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanmın Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Yaşar 
OKUYAN tarafindan yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederinı. 

y~ 
Şanlıurfa Milletvekili 

Tiirkiyc'de işsizierin sayısının her geçen gUn artmakta olduğu bilinmektedir. 
Resmi rakamlara göre bu sayılım 2 milyon 500 bin olduğu ve bu işsizierin yüzde 
25'inin eğitimli gençlerden oluştuğu ifade edilmektedir. Hatta bu yetişmiş 
gençlerin önemli bir kısmıtlın yurt dışına gittiği bilinmektedir~ "Beyin 
göçO"~larak adlandınlan/bu kaçışı önlemek, ülke menmatleri açı,sıı)dan aciliyet 
arzetmektedir. l 

Sonılanın şunlardır: 

1- Türkiye'de Oniversite mezunu olup işsiz olanların bıranşlaı?tıa göre 
sayısı kaçtır? 

ı.. Üniversite mezunlan ile istihdam arasındaki dengesizliği ortadan 
kaldınnak. amacıyla yapılıin herhangi bir çalışma var mıdır? 

3... Üniversitelerden mezun olup nitelikli eleman statüsünde olan fakat 
istihdam imkanı bulamadtğından.değişik ülkelere gidenle~ branşlanna 
göre sayısı kaçtır ve hangi ülkelere gitmişlerdir? 

4· Söz konusu bu 'beyin göçli'nün önlenmesi için hangi tedbirler 
alınmaktadır? 
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T.~. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANUGt 

Araştirma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkimiiğı 

SAYI : 8.13.APK.0.12.00.00/2~- 2.9~':). 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKiVE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

0:3 

iLGI: 04.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7604~15675115662 sayılı yazınız. 

Ilgi yazınız ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Yahya AKMAN'a ait 7n604~ 
15675/37066 Esas No'lu yazılı soru önergesi TOrkiye Iş Kurumu Genel 
MüdüriOğQ'nce incelenmiş olup, TOrkiye Iş Kurumu Ge'nel MOdurfO~ü'nOn konuya 
ilişkin görOşleri sunulmuştur. , 

Devlet Istatistik Enstitaso Başkanlığı 2001 yılı verilerine göre aniversite 
mezunu işsizierin sayısı 156 bin kişidir. Bunların aradıklan mesiek grubuna göre; 
daö1hmı ise; 

Kanun Yapıcılar, Üst DOzey Yöneticiler, MOdürler:: 7.000 
Profesyonel Meslek Mensupları : 69.000 
Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları : 38.000 
Büro ve·.Moşterl Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar : 25.000 
Hizmet ve Satış Elemanları 3.000 
Sanatkarlar ve ligili Işlerde Çalışanlar 4.000 
Tahsis ve Makine Operatörleri ve Monitörler 1.000 
Iş Bulmuş Başlamak .Için Bekleyenler 9.000 

olarak tespit edilmiştir . 

. Türkiye ,Iş Kurumuna intikal eden bilgi ve verilere göre ise, Nisan 2002. 
itibariyle 2 yıllık meslek yUksek okul mezunu 27274 ve yüksek okul ve üniversite 
mei~nu 40123 kişi olmak Ozere toplam 67397 işsiz bulunmaktadır. 

TOrkiye Iş Kurumu'nun sosyo-ekonomik de~işme ve gelişmelerin istihdam. 
azerindeki etkisini ortaya çıkartabilmek ve kısa dönemli işgGlcU projeksiyonu 
yapabilmek için ••lşgUcO Piyasası Bilgileri Soru Ka~ıdı(Anket)" gerıştifmiştir. 
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Bu anket ile 10 ve daha fazla sayıda Işçi çalıştıran işyerlerinin kap~slte kullanımları, 
. yeni yatırımları, mevcut ve gelecekteki işgQcll Ihtiyaçları ile bu~ların meslek ve 

iktisadi faaliyet kollan ve iller itibariyle sayıları belirlenmeye çalışılmaktadır. Kurum, 
buradan elde edilen verller ışı~ında iş arayan Oıılversite mezunlanm branşlarına 
(meslekler} göre işe yerleştirme faaliyetlerini sUrdOnneye çEdışacaktır. Aynca. yen\ 
On\versiteye girecek gençlerin, Oniverslteden meı:un olduktan sonra kısa sOrede 
mesleklerinde Iş bulabllmeleri için, işgllcO piyasasının gerekiert do~rultusunda 
kişilerin, ilgi, yetenek ve becerileri dikkate alınarak, mesleki yönlendirme çalışmalan 
yOrütOimektedlr. 

. Beyin göçü olarak telal(kl edlle~k kişllerin sayısal verilerine ilişktn TOrkiye Iş 
Kurumu Genel MüdOrlO"O'nde herhangi bir sayısal bilgi bulunmamakla birlikte, kayda 
dayalı verilere göre Kurum aracılı~ıyla yurtdışına 2000 yılında 13645 klşi, 2001 
yılında da 20242 kişi gönderilmiştir. Bunlardan; üniversitelerden mezun olup nitelikli 
eleman statüsOnde olan ve istihdam edilmek üzere de{'jişik ülkelere gidenlerin sayısı 
2000 yılında 414 kişi, 2001 yılında Ise 519 kişi otup, bu sayının ülkelere ve branşlara 
göre da~ılımı aşa~ıdaki tabloda gösterilmiştir. 

2000 Yılı 2Ö01 Yılı 
Ülkeler Mimar ve lnşacit [Otekl Mimar ve Inşaat .Oteki 

Müh. (Genel) Mühendisler MOh. (Genel) MOhendlsler 
Pakistan 9 3 2 o 

--··-
ısrail 3 o 18 1 . 

Kazaklstan 69 59 52 i 39--:---
Libya 8 5 9 4 

K.K.T.C. 4- 1 1 o··-
_Ozbekistan 3 2 15 6 ··-Suudi Arabistan 11 22 28 24 

f-·· 
53 19 113 63 Rusya 

Alman _ya 2 1 3 1 
Fransa 5 8 ::f 1 -Romanya 1 2 1 o 

Otel<i Ulkeler 67 57 74 56 
TOPLAM 235- 179 319 200 

2000 ve 2001 yılında yurtdışına gönderilen, yukarıda belirtilen Işçi say'sında 
2000 yıhnda 10.362 kişi, 2001 yılında da 11.264 kişi yurtdış;ında Iş alan veya 
faaliyetle bulunan Türk firmalannda çalışmak ozere geçici sOrefi gitmiş olup, TOrk 
firmasının taahhOdü tamamlandı~ında bu işçilerin ·gen dönmeleri sözkonusu 
olmaktadır. 

Üniversiteden mezun olaniarnı kısa sorade istihdamlarının saölanması için 
yatırımiann artırılması, bOyOmenın gerçekleştirilmesi, teknolo}lk gelişmeleri ihmal 
etmeksizin emok yol}un teknolojilerin desteklenmesi, gelirin artırılmasi ile dalaylı 
olarak istihdam sOrununun çözüme kavuşturulabileceğ;nın benimsenmesi, ihracatı 
teşvik ederek istihdamı n artırılması, girişimclliOin teşvik edilmesi,· Qcret politikalarının 
gözden geçirilmesi, aniversiteye alınae{tk öQrencilerin branşlarına göre sayılanmn 
belirlenmesi veya yeni Ilave bölLinllerin açılması işgücü piyasasının mevcut ve 

gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelik ve sayı-da elemanın gözönünde bulundurularak 
k?~te~janların tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalı:şma hayatına atılacak 
krşı~erın _ i~gncü piyasası konusunda bilgilendirilmelerine yönelik çalışmalara önem 
verılmalıdır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal taraflarında 
katılımıyla TOrkiye Iş l<urumu Genel MlldOriUOO koordinatöriO~Qnde lşgQcQ Piyasası 
Bilgi Danışma Kurulu oluşturulması çalışmaları sCJrdürülmektedir. 

Bilgllerinize Rrz ederim. 

v\ı~KUYAN 
~akan 
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30. ~ Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak 'ın, Kırıkkale-Delice Evliyalı Köyünün içme suyu 
ve kana/ızasyon sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz 'ın cevabı (717609) 

Tü.RKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

AşaAıdaki sorulamnın Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından yazılı 
olarak cevaplandmi masını arı ederim. 27.05.2002 

1- Kınkkale Delice ilçesi Evliyalı köyü içme suyu olmadıwndan vatandd.ş1iır;nıağdur 
durumdadır. Şu an itibarı ile vatandaşlar ıs .. 2o Km uzaktan evlermc su 
taşımaktadır. B uranın su problemi hangi aşamada ve ne zaman çö7lilecektir? 

2- İçme suyu için 2002 proğranunda ne bdar ödenek aynlmıştır? 

3.. Evliyalı köyünün kanafizasyon problemi ne ınman çözülecektir1 

4· 2002 yılında buraya kanaliıasyon için ödenek ayrılmış mıdır? Ne kadardır? 

S- Evliyalı köyüne içme suyu Taşyazı köyünden getlrilirse Kurtoğlu·:Kocabaş ve 
Evliyalı köyleri yararlanacağı için bu yönde bir çalışmantn yapılıp yapılmayacaAtnın? 
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r.c. 
DEVLET BAICANLIGI 

SAYI :B.02.0.0101 tfl..11- 2 0!)9 
KONU:· 

? ./p.&./2002 

Tti:RKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLİSİ BAŞKA. ~I GINA 

İLGİ: TB'MM Başkanlıgt Genel Sekreterli~nin 4.06.2002 gün ve 
A.O l.O.GNS.O.l 0.00.02-7/7609-15685/3 7076 sayılı yazıruz. 

Kınkkale Milletvekili Kemal ALBA YRAK'a ait 717609-15685 esas nolu yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Kırıkkale. -Delice -Evliya köyünUn de içinde bulunduAtı Kurtoğbı-K.ocabaş. grup 
içmesuyu tesisi. inşaatı 2000 yılında bitirilmiştir. Tesis bir yıl randımanlı çalışnuş,ancak 8 
'It/sn olan verimi daha sonra 1 lt/sn'ye dtlşmi\ş ve tesis çalışamaz hale gelmiştir. Mevcut 
kuyunun civannda Hidro jeolojik etUt çalışmalan yapılınası sonucunda yctcr1i içmesuyu 
bulunursa tesis faal hale getirilec'ektir. 

Aynca Evliyah köyü ve civannın jeolojik yapısı jipsli ve Anhidritli serilerden 
oluştu~dan içmesuyu kilyna!tı bulunmaktadir. 

Evliyalı köyünt! Taşyazı köyUndetı getirilmek
1i.stenen suyun debisi yetersiz olduğundan 

bu kpnuda bir çalışma yapılmamaktadır. 

Evliyalt köyünde k.ımali:zasyon tesis edilebilmcııi için şebekeli içmesuyu teslsiniıı 
çalışır vaziyt::le getirilmesi gereknıel..iedir. 

KJnk.kale ilinde yapılacak köy içmesuyu tesisleri için bu yıl 115.000.000.000-TL 
ödenek aynlmıştJr. · · 

Kınkkale ili genelinde 1 O adet köyde devam etmekte olan kanalizasyon inşaatı için 
13.000.000.000.TL ödenek aynlmıştır. 

Dilgilerinizc arz ederim. 
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31. -Kocaeli Milletvekili Osman Pepe 'nin, deprem biJigesinde istihdam edien geçici işçilerin 
glJrevlerinin sona erdirilip erdiri/meyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep 
Ona/'ın cevabı (717611) . . .. . 

TtiR.ıdYE BÜYÜI{ MiLLET MECLİSt BAŞKANLIGlNA 

Aşağıdaki sorularımın 
cevaplandınlmasını arz ederinı. 

sman PE 

tarafından yazılı olarak 
!Jy. ()~. 2Po 2 

l{ocaeli Milletvekili 
/ 

/ 

. . 1 
Bilindigi üzere 17 Agtıstos 1999 Depreminden soma Kocaeli de Afet Bölge 
KoordinatörlO~ ve Kriz Koordinasyon Kurulu 576 Sayılı K.H:K. kurulmuş ve 
çalişmaianna başlamıştır. İlgili K.H.K. nin ilgili maddesinde de geçici işçi 
çalıştııma yetkisi verilmiştir .. Aynca Türkiye İşçi· Sendikaları' Konfed~onu 
ile Hükrunet arasmda yapılan protokol gere gl Kamu Kunun ve Kuiultişlarında 
12 ayını dolduran geçici işçilerin Daimi İşçi kadrosuna alınması öngörülmüştür. 
Btina ragtnen Başbak.arilıgın 29.03.2002 tarihinde yaymlad1ğı ·Genelgesinde 
Deprem Bölgesinde Kamu Kururilunda çalışan geçici işçilerin 28 ltıziran 2002 
Tarihi itibariyle görevlerinin sona erdirilece~ belirtilmektedir. · 
Deprem Bölgesindeki ekonomik ve sosyal çöküntü hala en.agtr.bif ~Alilke 
sürmektedir. 17 Ağustos 1999 ·tarihinden sonra pek çok insan işsiz, evsiz, 
barksız ve öksttz Kocaeli ve tüm :depreın bölgesinde yaşamak zonuıda kalmıştır. 
Bu işsizlerden sadece 560 kişi geçiciolarakişe alınnıış ve bugU.ne kadar da 
istihdatnlanndan çalıştıkları ilgilikamu kurumlanndan her hangi bir şikayette 
duyqlmaınıştır. 

ı-Söz konusu Başbakanlık Genelgesi .. ile tasarruf yapıJacagı mı 
düşüntUtıyor? Yapılması düşünülen tasamıf ne kadai' olacaktir? 

2-Ülke ekonomisine 15 (On beş ) verip 1 (Bir) al~ Kocaeli de 
yaşayanlara bu kadarcıktoleransı olmayacak niı? Bu bir lütuf de@ sosyal 
devletin geregi degil midir? · 

3.;.Başbakanlık ile Türk-İş arasnıda yapılan ve 12 ayını dolduran geçici 
işçilerin daimi kadroya alınması gerekirken , Başbakaiılı~ 29.03.2002 tarihli 
Genelgesi ile yapdmak istenen n~dir? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanliğı 
Kad.ve Kamu GörDai.Bşk 
SAYI : B.02.l.DPB.0.10.07 /'l~y] 
KONU: ·-

0:3 

ANKARA 
0 .) ... /2002 
niUUlAN 41rg 

TÖRKİYE BÜYÜK MILLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 4.6.2002 tarihli ve KAN.KAR.MDA. 
· Ol.O.GNS.O.I0.00.02-717611-l5687137078 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlıgın 5.6.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/l06-750-17/J 108 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Osman PEPE'nin Başbakanıımza tevcih ettiği, Sayın 
Raşbakanımızm da koordinatöriUgümde cevaplaııdınlmasıru uygun gördü~O yazılı soru 
önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. f~a~ 
RecepÖNAL 
Devlet Bakanı 

KOCAELİ MİLLETVEJdLİ SAYIN OSMAN PEPE'NİN 717611 ESAS NOLU SORU 
ÖNERGESiNE CEVABlMIZ 

.17 A~ustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra deprem bölgesinde 576 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan Afet Bölge KoordinatörlQğünün varlığına 3.8.2000 
tarihli ve 609 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile son verilmiş, Afet Bölge KoordinatödügO 
ile il. koordinntörlülderince yerine getirilen görevler il valiliklerine devredilnıiştir. 576 sayılı 
Kantın Hükmllnde Kararname ile öngörlllcn geçici işçi istihdamı, deprem sonrası Bölgede 
yUrütülecek çalışmalarda ortaya çıkan işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik geçici bir ~edbir 
olarak düşünülmüştür. 

Deprem bölgesinde istihdam edilen geçici işçilerin görevine son yerilmesinde Kocaeli 
iline ayncahk tanınmasının, Anayasa ile öngörOlen eşitlik ilkesine aylanlık oluşturacağı 
de~erlendiriJmcktedir. 

Hükümet ile Türk-İş arasında yapılan protokol gere~ince kadroya almacak geçici işçiler, 
stattlsü geçici oldu~u halde yı1da sürekli olarak 12 ay çalışmakta olan işçilerdir. Bu işlerole geçici 
işçilerin statüsü ile çalışma yöntimi ve· süresi arasındaki uyumsuzluk ortadan kaldınlacaktır. 
DoJa}'lsıyla, deprem b<>lgesindek:i . geçici işçilerin görevine son verilmesi ile yılda 12 ny 
çalışmakta olan geçici işçilerin kadroya alınması arasmda bir ilişki sözkonusu degildir. 
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32. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya 'nın, kamu ve özel sektöre ait bankalar ve yönetim 
kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş 'in cevabı (7 /7612) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşa~daki sorulanmuı Başbakan Sn. Bülent Ecevit tarafindan yazılı 
olatak cevap1andmlması için delaletlerinizi arz ederim. 

't"" 

$Ml:tJzunbya~ 
Samsun Milletvekili 

1. ÜJkemizde kamu ve özel sektöre ait hankalann isimleri üe bu bankalarda 
görev yapan .yönetim kurolu ·üyelerinin isim, adres ve varsa yapmaktil 
oldukları diger görevleri neierdir? 

2. Bu kişilerden halen yada geçmişte bir siyasi parti bünyesinde görev 
almış olanlar var mıdır? · 

3. Yönetim kurulu üyeleri iç~sinde. başka kurum ve kuruluşlardan emekli 
olanlar var is~ bmıgi kurinn1ardan. emekli olduklan1. ~. 

4. Söz konusu yönetim kurulu üyelerinin almakta oldukları. maaş, ücret, 
ödenek ve yolluklannın ayhk toplaını nedir? 

5. Bu kişilerden devletteki hizmetlerinden dolayı kQnuna, lo]man ve 
otomobil tahsis edilenler var mıdır? 

6. Sankalann baglı olduklan holding ve benzeri yapıların çatısı altında 
faaliyet gösteren medya,kuru1uşlan ve di~ şirketler hangileridir? 

7. Serbest piyasa şartları içerisinde eşit şart]arda faaliyet göstermesi 
gereken bu bankalarm b~ bulunduldmı holding ve kurumlarm son on. 
yıl içinde aldıklan devlet ihaleleri nelerdir? 

8. Bu holding ve kurumlarm Sayıştay denetimi dışın~ ihalesiz yada 
ihalede öncelikli olarak devletten aldığl işler var mıdır? Vars~ nelerdir? 

9. Bankalann son beş yıl içinde ödedikleri vergi miktan ile ba8b 
. bulunduklan· lanum, kuruluş, holding ve sektörlerinden vergi muafiyeti 
kapsamında olanlar var mıdır? V arsa hangileridir4l 
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· .. · .. ·T:c. 
DEVLET BAKANLIC~I 

SAYI ~ 8.02.0.019//l ... 3QS:2. ~t::! •• t.f?..A •• 12oo2 

TORKIYE BOVOK MiJ,.LET MECLISI BAŞKANUc';INA 
' . 

ILGI : a) TOrkiye BOyOk Millet Meclisi ·aaşkanlıOının' 04.05.2002 tarihli ve KAN. KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02w7/7612·15688/37079 sayıhyazısı. 

b) Başbakanlı(iın 05.06.2002tarihli ve B.02.0.KKG.0.121106-750-18/3106-
sayılı yazısı ... 

c) 13.06.2002 tarihli vo BODKKYI/G~780 sayılı ya.ı:ı. 

Samsun Mllletvekfli Mus~ UZUN~YA'nrn Sayın Başbakanımıza tevclh ettiOi ve Sayın Başbakanırrıızca kendileri adına koor~inatOriQöümde coyap ver!.lmesi tensip 
olunan 7/7612-15688 sayılı yazılı soru önergesı ko"'usunda Bankacılık Duzenleme ve 
Denetleme Kurumu BaşkanlıOı'ndan atınan ilgi (c) yazı va ekinin surotl~ri ilişikte 
gönderilmiştir. · 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kt(mal ·oERVJŞ 
Dovlot Bakanı 

BANKAClLIK DtiZENLEMEVE DENETLEME 
KURUMU. 

SAYI: RDDK.KYIIG- & "\-iı.'O 

T.C. DEVLET BAKA.~I(;INA 
(Sn. Dr. Kemal DERVIŞ) 

İLGl: 05.06.2002 tarih ve B.o2.0.0J.QI(J6)28Dl .!iaJ'Ih Etmk Akrş Thlimac 
Formu 

tlgide kayıtlı Evnık Akış Talimat Formunuz eki Başbakanlık .Kııriunhır ve Kararlur Genel 
Modürlilğüntın 05.06.2002 tarih ve l3.02.0.l<l<O.O.l2./106-750-18/3106 sayılı yazıst ekinde 
gönderilen Samsun Milletvekili Sn. Mwıa UZONKA Y Nıtin 24.05'.2002 tarih ve 1382 snvdı soru 
öncrgesjnde yer alllll ( 1) nunıanılı sonıyn Ui.şktn cevabımt7. aşa~da sunuhrui.ktac.hr. • 

43 89 sayı h Bankalar 'KıulunWlun 9 uncu maddesinin ( 1) ve (S) nurnaralt fıbatan ile anılan 
Kanuna istinaden çıkarılan w 27.06.2001 tarih. ve 24445 sayılı Resmi Oıızettıde yayıınlnrııılak 
yüt"Udüğc giren Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hnkkında Yönetnıeligin J 4 Uncü ınadde&i 
~psamında,. Türkiye'~e faaliyette buluıuın banka ve 8:zel finans kÜrumlunmıı yönetlr.·. kuruJu 
UY,elerinin kanımen gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklan Kuruınum.uzca tııldı> edilmclcter!ir. 

Bu çerçeved". TOrkiye'de .ı'iı.aU}It'Jtct bu.'uzı.:m banktt. re <t.a:l ı'i'D1lDS A:ıirumta.rnun yönetim 
kurulu üyelerine ilişkin Kurumumuz nezdindeki bilgiler Uişikte gönderilmektedir. · · 

Bi\gilerinb.e lll'Z ederim. 
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KAMU MEVDUAT BANKALARI 

T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

Yönetim Kurulu Başkan· Vekili: 

Yön·etım Kurulu Oyeleri: 

Adres: 

8. SafaOCAK 

özcan ATALAY 

Niyazi ERDÖ~AN 
Mehmet Yavuz ARlNSOY 
AhmetGO~enÇAKALOZ 
Mehmet Mete BAŞOL 
KadirGÜNAY 
Balant GONCELER 
Ali fhsan GELBERI 

ATATORK BULVARI N0:42 ANKARA 

T. }.iALK BANKASI A~Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Oyeleri: 

-395-

B.SAFAOCAK 

ÖZCAN ATALAY . 
·METEBAŞOL 

YAVUZARlNSOY 
BÜLENT GÜ NCELER 
EMEL ÇABUKOGLU 
ŞENOL BABUŞCU . 
AU IHSAN GELBERI 
HALUK LEVENT ÜNAL 

Eskişehir Yolu 4. Km 2. Cadde No:63 
06S20 SöQotözOJANKARA 
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T. VAKlFLAR BANKASI T.A.O. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

-396-

AftanKOÇER 

Selami CELAYIR 

Osman Cem BAŞMAN 
Gürhan ÇELEBICAN 

. A. Sabih ARI<AN 
Midhat ŞEREF 
FOsun YAZOGLU 

. frfan ERCIY AS 
HOseyin DURMAZ 

ATATÜRK BULVARI ~0:207 06680 
ANKARA 
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ÖZEL SERMAYELi 
MEVDUAT BANKALARI 

OYA.K BANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkani: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

ALi CANER ÖNE.R 

HÜLYA INCIATAHAN 
M. AYDIN MÜDERRISOGLU 
BEDiZ DEMiRAY 
HARUN YILMAZ 
A. MEHMET ÖZDENIZ 

Eski BOyCikdere Cad. 
Ayazağa KöyO Yolu No:6 Maslal< 
Sarıyer/ISTANBUL 

AKBANK T.A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkam: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

-397-

Erol Sabancı 

M. Akın Kazanoğlu 

özen Göksel 
Suzan Sabancı Dinçer 
Harnit Befiğ Belli 
Zafer Kurtul 
M. Hikmet Bayar 
Yaınan TörOner 
IAydır· Ganter 

Sabancı Center 807 45 
4. Levent /Istanbul 
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MNG BANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Oyererl: 

Adres: 

Mehmet Nazif GÜNAL 

Hasan TayyarARICA 
Ayşegül ÖZKAPLAN 
A.Serdar ÖZK.AZANÇ 
A.Murat KULO('}LU 

Cumhuriyet Cad. No:139 
Elmada~JISTANBUL 

DENiZBANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: · 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu üyeleri: 

-Adres: 

·-.398-

lhsan Veysi Sevlt) 

M.Cem Bodur 

. Can Taşpulat 
Hakan Ateş 
Mustafa Tınaz Titiz 

soyakdere cad. NÖ:'1~1-'o 
.80496 Esentepe ISTANBUL 
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TORK EKONOMI BANKASI A .. Ş. 

Yönetim Kurulu Başka·na: 

Yönetim Kurulu. Başkan Velclll: 

Yönotlm Kurulu Oyelerl: 

Adres: 

Yavuz CANEVI 

Akın AKBAYGIL 

Varol CIVIL 
Alparslan KARAGÜLLE 
Cihat MADANO~LU 
Rafael TARANTO 
Yusuf Kamil EYÜPLÜ 

MECLiSI UEBUSAN CADDESI N0:35 
80040 ISTANBUL 

T.lş BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

Yönotlm Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

-399-

Burhan KARAGÖZ 

Ersin ÖZ{NCE 
OnurÖKTEN 
Mustafa TIMISI 
Salih ERGÜN 
Ahmet KIRMAN 
Enis TÜTÜNCÜ 
Bahtiyar SÖNMEZ 
Erbaşar ÖZSOY 
Mustafa ÖZYÜREK 
H. Arslan SARSAR 

Iş KULELERI B0620.)STANBUL 
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· AL TERNATİFBANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili~ 

Yönetim Kurulu OyeJeri: 

Tuncay özrLHAN . 

Met;n TOKPINAR. 

AlevGÖÇMEZ 
lbrahlm YAZlCI 
Ali ZOifO TIGREL 
Cesur KILINÇ 
F. MavlOt ASLANOGLU 
Mustafa UYSAL 

Adres: 
COMHURIYET CAD. N0:22-24 80200 iSTANBUL 

TEKSTiL BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

Yönetim Kurulu Üyeleri; 

Adres: 

-400-

Osman TUNABOYLU 

MOnipYÜCEL 
A. Erdem YÖRÜKQ~LU 
Hüseyin POLA T 
ErgOn ARAL 
AkgOnTÜRER 

BÜYÜKDERE CAD. NO: 63 MASLAK 
ISTANBUL 
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ŞEKERBANK T.A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: Kamil ÖZDEMIR 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Nuri OYNAGANLI 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

Yönetim Kurul~ Başkanı: 

Yönetim Kurulu Üyoleri: 

Adres: 

Jsmail ÖNCEL 
Yavuz AL TlNORAK 
Hasan Basri GÖKTAN 
M. Muhittin BIYIKOGLU 
HalilASLAN 
AhmetERDAL TEZCAN 
Mehmet UGURLU 

ATATORK BULYARI N0:171 OGG80 
ISTANBUL 

KOÇBANK A.Ş~ 

M. Burhan KARAÇAM 

M. ömerKOÇ 
Nevzat TÜFEKÇIOÖLU 
Seyit Kemal KAYA 
Rüşdü SARAÇOGLU 

BARSOROS BULVARI MORBASSAN SOK. KOZA iş 
MERKEZI C BLOK 80700 BALMUMCU ISTANBUL 

-401-
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TEKFENBANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Başkan V.' 

Yönetim Kurulu Oyeleri: 

Adres: 

Necati Akçağlılar 

Mehmet Ercan Kumcu 

Ahmet lpekçi 
Erhan Öner 
Mehmet Nazmi Erten 
GOrcan Aydo~an 
Derya Tamerler 

lstinye Yokuşu 
B0860istinye ISTANBUL 

FiNANSBANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetrm Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri:. 

Adres: 

-402-

Hiisnl Mustafa ÖZ\'E~İN 

Mustafa Aydın AYSAN 

Dr. ~~er A. ARAS 
FevziDOzER 
Kaya ERDEM 
Yener DİNÇMEN 
OnurUMUT 

BOYOlmERE CADDESi NO:l23 
80300 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL 
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FIBA BANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili; 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

YenerDiNÇMEN 

Dr. Ömer A. ARAS 

Mustafa Aydm AYSAN 
Mehmet GiJLEŞÇİ 

Tamer ÖZA TAKUL 

EBULULA CAD. D 2 BLOK 
MAYA :MERiDİEN İŞ MERKEzi 
80630 AKATLARI İSTANBUL 

YAPI ve KREDI BANKASI A.Ş. 

Yönotlm Kurulu Başkam: 

Yönetım Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu ·Üyeleri: 

RONA YIRCALI 

OSMAN BERKMEN 

Prof. Dr. ÖZER SELIÇI 
SELÇUKALTUN 
MEHMET EMIN KARAMEHMET 

· ALIIHSAN KARACAN 
TULUY ERGÖRÜL 
DENfZGöKÇE 
NACl SIGIN 

Adres.: Yapı Kredi Plaza D Blok BUyUkdere 80620 
. Levent/lSTAN BUL 

-403-
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TÜ RI< DIŞ TICARET BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkani: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

ÇETIN HACALOGLU 

TAYFUN BAYAZIT 

fMRE BARMANBEK 
AHMET SELÇUK DEMIRALP 
MEHMET KAMIL YETKIN 
ÇETIN ALANYA 
MEVLÜT TUFAN DARBAZ 
HÜSEYIN FAIKAÇIKALlN 
KMNCESUR 

Adres: Yıldız Posta Caddesi No: 54 
Gayrettepe/ISTANBUL 

60280 

PAMUKBANK T.A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

MEHMET EMIN KARAMEHMET 

OSMAN BERKMEN 

1. SEZER BIRGfll 
T.FIKRET AYTEKIN 
HALJT SOYDAN 
ORHAN EMiRDA(; 

Adres: BQyOkdere Caddesi No: 82 80450 Gayrettepe 1 
ISTANBUL 

-404-
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Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

25.6. 2002 

ADABANK A.Ş. 

Kemal UZAN 

Yavuz UZAN 
Mustafa AKAR 
Nurettin SIVLIM 
Orhan ATABAY 
Taeettin PAK 
lhsan CANARSLAN 

o: 3 

BOyCkdere Cad. Rumeli Han No:40 
80494 MecldiyeköylfSTANBUL 

T. iMA'R BANKASI T.A.Ş. 

Yönetim Korulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

Kemal UZAN 

Yavuz UZAN 
EroiHüRBAŞ 

. Birol ÇJLINGIR 
. Y~şar Avnl GÜRAL 
Gürol DEMIRKOL 
Hilmi BAŞARAN 
Oğuz Kemal BULUT 
Z. Cumhur DOC3AN 

BtlyOk•.iere Cad. No:42-46 
Mecidıyeköy/JSTANBUL . 
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T.B.M.M. B :117 

Yönetim Kuruh.i Başkan•: 

Yönetim .. Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

25.6 •. 2002 . 0:3 

Fedt Faik ŞAHENK 

. YOcel ÇELIK. 
soieyman söZEN 
Ahmet Mahfi E~ILMEZ 
Yavuz Akın ÖNGÖR 

. Aclan ACAR . 
At;ametKl;.miJ ES(RTGEN· 
.'Erg'un öZ~N · 
'sincar TOKER 
Hasno.AKHAN 

BUyükdere Cad. No:es 
80670 1\ifaslak/ISTANBUL 

'ANADOLUBANK A.Ş. 

Yönetir11 Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Oyelert: 

Adres: 

Mehmet ROştO BAŞARAN 

PulatAKÇIN 
Fikriye Fil.iz ERKÖSE 

. . Engin TÜRKER 
Mustafa Kôç · 
Erol AL TINTUG 
Yusuf GEZGÖR 

Cumhuriyetmah. Sllahşör .Cad. 
No:77 . 80270 Şlşfl · 
Bomonti/ISTANBUL 

TURK.ISH BANK A.Ş. 

Yön~tim Kurulu. Başkan•: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

-406-

Hamit Belif) BELLI 

Mehmet Tc:mju ÖZYOL 
.M~ Ayhan CÖN 
Atalay ŞAHINÖ~LU 

· L Hakan BÖRTEÇENE 
Şahabettin S. KOCATOPCU 

Vallkona~ı Cad. No:7 
80200 Nlşantaşı/ISTANBUL 
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YABANCIBANKALAR 

HSBC BANK A.Ş. 

Yönetim Kur.ulu Başkana: 

Vönotlm Kurulu Başkan Voklll: 

Yönetim Kurulu Oyolerl: 

Adres: 

Kelth Rederick Whitson 

Piraye Antika 

. Haseyin özkaya 
Mehmet. öktem Kalaycaotılu 
Shaun Wallls · 
Steven Geoffrey Troop 
A. Chrlstopher Hugh Richards 
Alan ~elth Taylor 

BOyOkdere Cad. No: 2 
1 .. Levent Beşiktaş ISTANBUL 

BNP AK DRESDNER BANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

Yönetim Kurulu Başkan Veklllerl: 

Vönotlm Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

-407-

M. Akın KozonoOlu 

Gerard Lohier 
Erich Brogl 

Eyap Engin 
Patrica Durant De SalntAndre 
Ragıp Vergln 
Ziya Akkurt 
Rolf J. Sutter 
HOiya Kefell 

BOyOkdere Cad. 1. Levent Pl~a 
No: 173 A·Biok Kat: 8-10 
80620 1.Levent ISTANBUL 
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ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 

'· 1 
.Yönetim Kurulu Başkam: HALUK L. SÖMERSAN 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: AL-AMIN A. SHALLOUF 

KHALED MIZV AD AL-HERSHANI 
HAKAN BARUT 

Yönetim Kurulu Oyelerl: 

Adres: 

MEHMET NAZMI ERTEN 
MOHAMMED BENHALIMA 
SHAREF. SAID All. SHAI..ABI 
Dr. AISHA SALEM ELHAJI 
SELIM K. SELIM IHMOUDA 
LALEGÜNDAY 
MOHAMED NAJIP HMIDA EL-JAMAL 

Vali Konağı Caddesi No: 10 
NiŞantaşı/ISTANBUL 

SiTEBANK A.Ş. 

80200 

Yönetim Kurulu Başkani: TEZCAN YARAMANCI 

Yö.netim Kurulu Üyeleri: GEORGIOS TANISKlOIS 
JOAO PEDRO DE N.P. SANCHES 
KONSTANTINOS STAMATELA TOS 
ILHANAYDIN 

Adres: Abdi lpekçiCad. No:63. 
·80200 Maçka/ISTANBUL 

-408-
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YABANCI BANKA ŞUBELERİ 

SOCIETE GENERALE S.A. 

MOdUrler:Kurutu. Başkant: 

MUdUrler Kurulu. Üyeleri : 

·Adres. 

Müdürler Kurulu Üyeleri : 

Adres: 

Eric Faivre 

Osman Kızmaz 
Pmar r::rirri Gözalan 

· Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 .Bl 
Kat. : 9 80600 
Etiler ISTANBUL 

ING SANK N.V. 

-409-

John T. McCarthy 

ömer Cu di Son 
M'obeşşer Selçuker 

Akaretler Spor caddesi 
No: 92 BJK Plaza B Blok Kat: 8 
80680 Beşiktaş ISTANBUL 
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HABiB BANK LiMITED 

MOd(irter·Kurulu Başkan•: · 

·. MU~Orler Kurulu Başkan Vekili : 

Müdürler Kurulu Üyeleri : 
.~ . .. . . . ' ' 

. . •'~ ·'· . 
; ' . ~' 

Adres: 

A.Şebnem TtİRKA Y 

Ahmad Yawar KilAN 

EUfŞABİN 

ABİDE·İ HÖRRİYET CADDDESİ 
GEÇİT SOK.NO:l2 80272 
ŞİŞLİ/ İSTANBUL 

BANCA DI ROMA S.p.A 

MüdÜrler Kurulu B~şkarn ·: 
' ' ' 

Müdürler Kurulu Baek.an V~kill ::·_ 

Müdürler ;Kurul~;.:pyelerl : · 

Adres: 

..:..410-

V alerio DERT 

Cosimo RUPPI . 

Sphak KILCIY AN 

Btivt)iiDERE CAD.lİÇYOL 
MEVKİİ NORAMİN İŞ MERKEZi. 
KAT: 5 MASLAI{ 1 İSTANBUL 



T.B~M.M. · B: 117 

Müdürler ·Kurulu :Eiaşk~n• : 

Müdürler Kurulu Başkan V~kili : 

~ UdUrler Kurulu Üyeler~ : · · 

Adres:: ·. 

MO~Ürler Kurulu Başkan•.; 

MüdOrler·Kurulu Oyeleri:. 

25. 6. 2002. 0:3 

· Seyfettin-Ata-KÖSEOGLU 

İffet N az AŞÇIOGLU 

·serdar GENÇ 

B-oYüJmERE CAD. ALİKAYA SI<. 
POLAT PLZ. B BLOKN0:4·:KATi.13 
80640 LEVENT l İSTANBUL .·· .. 

MOSTAFA BEHESHTI ROUY 

AHMET ARIÖZ. . . 
M.NIKIMALA~I BORCHAL()~I. 

Adres: B ayakdere Caddesi Binbirçiçek Soka~: :N():·4:: .. · · · 
80620 Levent 1lŞTANBQL~ 

.. .... ; . · .. ~ :_: 1 : 

' ~ .. 

-411'-- ' 
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CREDiT LYONNAIS.BANK 

MUdOrler.Kurulu Başkan•: 

MUdUrler Kurulu Başkan Vekili: · 

Müdürler Kurulu Oyelerl: 

Adres: 

Patrica RENOUX 

Engin KESKINEL 

Jean Louıs JUNG 
AtharSHAH 

NISPETIYE CAD. ÖZDEN Iş MERKEZI NO: 
14 KAT: 1·2 80600 ISTANBUL 

WESTDEUTSCHE LANDESBAN.K GIROZENTRALLE 

MUdUrler Kurulu Başkanı: 

~Udürler Kurulu Oy.elerl: 

Adres: 

,John Cristopher DUTHIE 

P~ter WEINGARTZ 
· Hasibe Dilek KINLI 

EBULULA MARDIN CADDESI MAYA PARI< 
TOWERS 80G30 ISTANBUL 
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ABN AMRO BANK N.V.ISTANBUL ŞUBESi 

Müdürler Kurulu Başkana: 

Müdürler Kurulu Oyeleri: 

Adres: 

Müdürler Kurulu Başlcana: 

MUdUrler Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

Albert MEIJER 

Rauf ÖZDINÇER 
Ahmet Murat ÖZSAN 
Turgay YÜKSEL 

Tamburi Ali Efendi Sok. No:13 
80630 Etiler/ISTANBUL 

CITIBANK N.A. 

J.E. Sebastian PARADES 

Barlas BALABANER 
Peter ROSSITER . 

BOyOkdere Cad. No:100 
80280 Esentepe/ISTANBUL 

JPMORGAN CHASE BANK N.Y. 

MUdUrler Kurulu Başkani: 

Müdürler Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

BELMAÖZMEN 

MURAD MEGALLl 
SINAN GÜMÜŞDIŞ 

Emirhan Cad. No:145 Atakule A Blok K:11 
80700 Dikilitaş/ISTANBUL 
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YATIRIM.& KALKlNMA BANKALARI 

iLLER: BANKASI 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yöneti in Kurulu. Oy e leri: 

ŞAHIN YILDIRIM 

SERDAR KESKIN 
FARUK K~SKINKILIÇ 
ŞAHIN YILDIRfM 

Adres: AtatOrk· Bulvan No: 21 06053 Opera 1 ANKARA 

T.iHRACATKREÖI BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu ·saŞkana: 

Yönetim Kurulu Üy«Jieri: 
•,;,.,L .,-•, 

.· 

Adres: 

-414-

AhmetAKSOY 

H~ Ahmet KILIÇOGLU 
. M. Aydın KARAÖZ 
. Mehmet BUÇUKOGLU 
Nurhan GÜVEN 

. :OğuzSATICI . 

Milli Mlldafaa .Cad. No:20 
061 oo Bakanlıklar/ANKARA 
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T.""KALKINMA BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Başkan V. 

Yön~tim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

TaeiSayhan 

Tuncay Ayber 

Ihrahim Berberoğlu 
Ramazan Kara 
Nilgon Cerit 
Kazım Budak 
HOiya özsot 

lzmir .Caddesi No : 35 
06100 KızılayANKARA 

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkam: 

Yönetim Kurulu Oyeleri: 

Adre·s:. 
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AhmetÇALIK 

NaciAYHAN 
Mehmet Ayhan BO LAY . 
Haluk Recai. ULUSOY 
M~hmet Ertuğrul GÜRLER 
A. BengO ERDOGMUŞ 

Fatih Cad. Selvi Sok. No:18 

34010 Merter/ISTANBUL 
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TÜRKiYE SlNAi KALKlNMA BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkani: 

Yönetim Kurulu Başkan V~kili: 

Yö.netim Kurulu Üyeleri: 

ISMET CAHIT KOCAÖMER 

MUSTAFA MURAT AKPlNAR 

HASAN CANDAN 
YAVUZ CANEVI 
ÖMERÇELEBI 
SALIH NURI KAVAKLIOGLU 
ALTAN KOÇER 
EROL SABANCI 
SAIT ER.GUN ÖZEN 
HALIL EROGLU 

Adres: Meclisi Mebusan Caddesi No: 161 80040 
Fındıklı 1 ISTANBUL 

TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan1: ADNANYAMAN 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

ASLI ÇAGDAŞ 

ABDULLAH FIDAN 
MERIÇ BAYRAKTAROGLU 
ERDOGAN TELCI 
BÜLENT GÜL TEKIN 

Adres: Kemeraltı Caddesi No: 24 1 2 , 80030 
Karaköy /ISTANBUL 

-416-



T.B.M.M. B: 117 25.6. 2002 . 0:3 

·NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekilieri: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

Nurettin Çarmıklı 

Erol Çarmıklı 

"JI.Oğuz Çarmıklı 

Ahmet Paşaoğlu 
Şinasi BOyOkiO 
Şakir Kaleli 
Talat Saral 
Yusuf Serbest 
Seçkin Hekimoğlu 

Nurol Plaza BOyOkdere Cad. 
No: 71 Kat: 15-17 
80670 Maslak ISTANBUL 

DiLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 
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Necati ÖZSOY 

Ahmet ERTUGRUL 

Celal ÖZGÜNDOGA.N 
Ömer Faruk MiRAS 
Veysel ÇAKIR 
İbrahim PEKTAŞ 

TERSANE CAD. DİLER HAN 
N0:46-48 80000 
KARAKÖY/İSTANBUL 
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IMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyeleri: BEDII ENSARI 

Adres: 

. YUSUF ZIYA TOPRAK 
.SEZAI BEKÖZ 
OSMAN· BIRSEN 
EMIN ÇANTANA 
HASAN SINAN ALP 
NEVZAT ÖZTANGUT 
ESIN AKBULUT 
HÜSEYIN ERKAN 
E. KEREM KORUR 
L.COŞKUN ÖZEK 
1. KUBI~~y TEMUÇIN 

· Abide-i HUrriyet Cad. Mecidiyeköy Yoh~ 
· No:286 80260 Şişli/ISTANBUL. . 

·TOPRA~ YATIRIM BANKASI .. A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan•: Hasan Erhan ŞAHINGÜR 

Yönetim Kurulu .Başkan V ekin: . Aydın ÖZBEN · 

Yönetim Kurulu Üyeleri: Orhan Şevket KARAPAZAR 
lsmail Hakki IMAMOGLU 
Salim Can KARAŞIKLI 

Adres: MEYDAN SOK. NO:. 28 BEYBIGIZ PLAZA KAT:7 
80670MEYDAN SOK. NO: 28 BEYBIGIZ PLAZA . 
KAT:7 80670 ISTANBUL 
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GSD YATIRIM 'BANKASI A:Ş. 

Yönetin:a Kur~llu Başkam: 

Yönetim.Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

Ali Erdem YÖROKö(;LU 

Akgün TÜRER 

Tevfik TözOn TARMAN 
Turhan ALP AN .. 
YasefCOYAS 

ANKARAASFALTI, K'OçOKVALI KAVŞAGIINÖNO 
CAD. GÖKÇE SOKAK NO: 14 81570 ISTANBUL 

TAiB YATIRIMBA_NK A •. Ş .. 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

. Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 
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lqbal G. Mamdani 

Abdalaziz Al Rashed 
Ahmet M. Barbom 
Ümit Oflas 
Vasdev Kateria 

19 M_ayJs Mah. Dr. Şevketbey Sk. 
No: 5 80220 Şişli Istanbul 
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CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ TÜRK BANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu BaŞkam: 

Yönetim. Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

Henri GUILLEMIN 

Alain R. BARDOT 

·r.P.Lueien BATCHEVITCH 
Yavuz CANEVi 
GlllesSERRA 

YAPI KREDİ PLAZA C BLOK 
KAT 14 80620 
LEVENT 1 İSTANBUL 

DEUTSCHE BANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı:· 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

· J_ÜRGEN.FITSCHEN 

M. YAVUZ TEZCAN 
DILEK YARDIM 
OLIVER:CHAPONNIER 
AHMETARINÇ 
HAMIT SEDAT ERATALAR 
ROSEL YNE-RENEL 

Cevdet Paşa.Cad. No:288 
80810 Bebek/ISTANBUL 
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TMSF BÜNYESiNDEKi BANKALAR 

MiLLi AYDIN BANKASI T.A.Ş. (TARiŞBANK) 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

ÖMER LÜTFIIPLIKÇIOGLU 

MUSTAFA TULUY ULUGTEKIN 

ÖMER LÜTFIIPLIKÇIOGLU 
NEORET ŞENIZ BAKKAL 
EMIN FERHAN ÖZBAYRAK 
MEH.~ET BARIŞ GÖÇER 

Adres: Şair Eşref Bulvan No: 3/1 Çankaya /(ZMIR 

TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkani: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 
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Tanju POLATKAN 

lsm~tTl)GUL . 

lbrahim YA YCIOGLU 
Hasan ULUKANLI 

· Adlan .. ÖZEN 
Hasan EKEN 

YILDIZ POSTA CADDESI N0:2 80280 
ISTANBUL 
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BA YlNDlRBANK A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan•: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

Ragıp Nebilllseven 

OğuzAktan 

Mehmet Suphi Bilgin 
M.ÇelikGöz 
Yusuf Emre Yetkin 

lstiklal .Caddesi No: 286 Odakule 
Iş MerKezi Kat: 4-6-7-11-12-15 
80050 Beyoğlu ISTANBUL 

TOPRAKBANK A.Ş 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim· Kurulu O~elerl: 

Adres: 

- 4~2;... 

Cemalettin HASDEMIR 

Mustafa Suphi BILGIN. 
MehmefTOPÇU 
Mustafa Tuluğ ULU~TEKIN 
Aydın ÖZBEN . 

B0YO~t;Je~:r;~#~.jN0:143 80280 
IST(\NBU.tL·; : . , ' 
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ÖZEL FİNANS KURUMLARI 

ANADOLU FINANS KURUMU A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

MUSTAFA BOYDAK 

BEKIR BOYDAK 
YUSUFBOYDAK 
NAZIF TÜRKOGLU 
MEMDUH BOYDAK 
YUNUSNACAR 
(SMAIL ILKKURŞUN 

1 

Vakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No:139 
81450 KartalllSTANBUL 

FAMIL V FiNANS KURUMU A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

Ataman Yıldız 

Mustafa BOyUkabacı 
Mehmet Atila Kurama 
-Kemal Unakıtan 
llhan lmik 
Can Akın Çağlar 
:orhan özokut 
Biroi.Aitunkılıç 

Kemeraltı Cad. No: 46 
80030 Tophane ISTANBUL 
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ASYA FiNANS KURUMU A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkani: 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

A~res: 

M.ihsan KALKA V AN 

ÜnalKABACA 

Abdurrahman S. ·BERKSAN 
Tabsin TEKOGLU 
Turgut A VDIN 
·İbrahim SA YlN 
Cemalettin YÜKSEL 

IaSIKLI CAD. KUŞBAKIŞI SOK. 
N0:2 81190 
ALTUNİZADE 1 İSTANBUL 

ALBARAKA TÜRK ÖZEL FINANS KURUMU A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkani: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adres: 

Abdul Latif Omar GHURAB 

. YalÇınöNER 
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Merteza GHAREHBAGHIAN 
Naji. Mohyuddin NAZER 
Abdul Razzak KAMIL 
FehmiAKIN 
OsmanAKYÜZ 

Büyükdere Cad. No:78 
80290 Mecidiyeköy/ISTANBUL 
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. KUVEYT TÜRK IEVKAF FiNANS KURUMU A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkam: Mohammed S.A.I. Al Omar 

Yönetim Kurulu Başican Vekili: Abdullah Kasım Tivnikli 

·Yönetim Kurulu Üyeleri: Ufuk Uyan 

Adres: 

Rashed Salem Al Farhan o· 

Feridun Demsoy o 

Erdoğan Çarnilyurt 
Mohammed Sayef Uddin 
Semra Yasal 

Büyükdere Cad. No : 97 

0:3 

80300 Mecidiyeköy ISTANBUL 
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33. - Balıkesir Milletvekili ls mail Ozgün 'ün, Balıkesir Balya 'daki maden bölgesinin kapatıl
dıktan sonra kalan zehir/i atıklarının çevre ve insan sağlığına etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre 
Bakanı Fevzi Ayıekin 'in cevabı (7 1761 3) 

IliRKİYE BUYUK MlLI.Kl' MECLİSİ BAŞKANL!GINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla Çevre Bakanı Sayın Fevzi AYTEKİN 

tarafından yazılı o larak cevaplandınlm.asını saygılanıula arz ederim. 

İsmail ÖZGUN 

Balıkesir Milletvekili 

SORULAR 

1- .Balıkesir Balya t da bulunan msden bölgesi Fransızlar tnrafından 

70 yıl işletildik ten sonra geride 4 milyon ton zehir li d Ü.k.;}l~Jkildıktatı 
sonra kapatılmıştır. 

ı 
İçme sularına ve insanlara büyük tehlike içeren zehirli maden atıklatı 

iç.in bir önlem ilmayı düşünüyormusunuz? 

2- Bölge'de görülen aakat doğumlar, kansızlık ve hayvan ölümleri için 

ne düşünüyorsunuz? 

3- Bölgedeki maden atıkları için rehabilite çalışması başlatılmışmıdır? 

4- Bölge 1 de kimyasal kirlilik düzeyinin tespiti için bir çalışma ya

pılmışmıdır? 
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T.C. 
ÇEVRE BAKAl'ı'LIGI 

Çevre Kirliliğini Önle.mevc Kontrol Genel l\1iidürUlğii 

SAYI :B.19.0.ÇKÖ.O.Ol.00.02/2~0 .. ~:J\'l 
KONU: Soru Önergesi. 

117 R~DRAN 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLlET :MECLiSi BAŞKANLIGINA 
(Kan unlar ve Kararlar Dairesi Başkanlı~ı) 

İLGİ: 04.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O. 10.00.02-7/7613-15690/3708.1 sayıb yazınız. 

o :3 

İ.lgi yazınızda Balıkesir Milletvekili Sn.tsmai.J ÖZGÜN'e ait yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup1 önergede yeralan sorularla ilgili olarak Bakanhğımızca yUriltülen çalışnınlar 
aşağıda yeralmaktadır. · · · 

Soru ı: Balıkesir Balya'da bulunan maden bölgesi Fransızlar tarafından· 70 yıl 
işletil dikten sonra geride 4 milyon to11 zehir li atık bırakıldıktan sonra kapatılınıştır. 

lçmc sularına ve insanlara büyük tehlike içeren zehirli maden atıkları için bir önlem 
almayı dli.şünüyonnusunuz? 

. Cevap 1: Bu bölgeden kaynaklanan kirliJik yükünün belirlenmesi ve doğa] kaynaklar 
. üzerinde etkilerinin belirlenmesi için Bakanlı~ımız koordinatörlU~ünde belli periyatlarla bölgede 
ölyüm ve anahzlerin yapılması için denetimlerimiz devam etmektedir. Özellikle bu konuda 
Balıkesir Çevre İl Müdürlüğümüzün bu bölgenin rchabilitasyonu konusunda proje uygulamatarı 
sürdürüJmektedir. Ancak sanınun çok geniş kapsamlı olması nedeniyle bu alanda geliştirilecek 
bir rehabilitasyon projesinin maliyetinin son derece yüksek olacağından mali kaynak sonmlarıyla 
karşı karşıya kalınmaktadır. 

Bakanlığımızca 1995 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

1- 26.12.1995 tarihinde tl Çevre MUdürlüğümUzce atık sahasında incelemeler yapılmıştır. 

2- Yapılan çalışmalar Bakmılığmuza Jletilmiş olup, atık bcrtaraf çalışmalarınin Valilik 
imkanlarıyla Balya Belediyesi ile· koordinasyon içerisinde yap1lma.sı tarafımızca 
istenmişiir. 

3- Bu çerçevede ınaden atıkları ile ilgili olarak İl MüdüriUğümUzce Etibank Genel 
M!ldilrllığüne sözkonusu atıkları hertaraf etmesi hususunda bildirimde bulunulmuştur. 

4- Etibank Genel Müdlirlüf,ıü bu atıklarla ilgisinin olmadığmı bildirmiş olup Balıkesir 
Valiliği İl Koordinasyon MüdürlUgünc göndermiş olduğu bir faaliyet raporu. ile durumu 
açıklamıştır. 
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5~ Bakan1ığımtza ulaşan bilgi notu. çerçevesinde Bakanlığlmızea, il MüdiirlUğUmü.ztin 
bölgede k~psamlı bir çalışma yapmak üzere teknik bir ekibinin oluşturulması talep 

. etmiştir. 

6~ IJakanhğunız ÇEKÖK Genel Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğümiiz, DSİ 25. Bölge 
Mlidi.irlüğü, MT A Bölge Müdürltlğtt, Balıkesir Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi'nden görevlendirilen teknik ekip bölgede incelemeler yapmış ve 
teknik inceleme rapporu hazırlanmış, hazırlanan Teknik inceleme Raporu Valiliğim.ize 
sunulmuştur. 

7- *Madeıı Atıkları Sahasından geçen M aden Deresi 'nden alınan su numuneleri analiz 
sonuçlan İl MildürlüğümUzce Bakanlığımıza iletilıniştir. 

8~ Konu ile ilgili olarak) bölgede yapılacak çalışmalarda hazırlanacak proje maliyetleri 
konusunda Balıkesir Valiliği Yazı işleri Mlidürlüğiince Balıkesir Üniversitesinden görüş 
istemiştir. 

9- . Projenin giderlerinin Balıkesir Çevre Koruına Vakfı Başkanlığı tarafindan. karşılanması 
hususu İl Çevre Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 

1 O~ Çevre İl Müdürlüğümüzce madenlerle ilgili. bölgede Fransızlarm bölgede gerçekleştirdiği 
çalışmalan belgeleyen resmi belgelerin Bakanlığımıza gönderilmek üzere Dalya 
Kaymakamlığı'ndan istenmiştir. 

11 ~Balıkesir V aliliğinin daveti ·üzerine ilimize gelen İTÜ'nden gelen Prof.Dt. Atilla AKYOL, 
ProfDr. İlhan TALINil · ve Prof.Dr. Neşet ACARKAN'ın 1 2~ 13.02.1998 tarihlerinde 
yaptlğı inceleme çalışması Bakanlığımıza iletiimi ştir. 

12~ Bakanlığıınızca istenilen konuyla ilgili çalışmalar İl Çevre Müdürliiğümüzce 
bildirilmiştir. 

13- *Balya sınırları içerisinde yer alan kurşun madeni sahasındaki akarsulardan su numunesi 
alınarak AKM, sülfat, toplam demir> bakır, çinko: toplalrı krom, civa, kurşlm kadmiyum, 
toplam siyanilr, BOl, KOI, yağ ve gres, sulfi.ır, arsenik analizleri yapılmak tızere 

TÜBİTAK~MAM Tekstil EnstitüsU Sağem Müdürlüğ~e gö):lderilmiştir. 

14- ııcBakanlığmıız Mo bi] Ölçüm Aracı ile bölgede kirlilik tespit çalışınaları yapılmıştır. 

15· TÜDİTAK~MAM Tekstil Enstitüsü Sagem Müdürlüğü tarafından gönderilen analiz 
sonuçları Bakanlığımıza ulaşmıştır. · 
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16- Balıkesir Balya Madeıı alanındaki atıkların çevreye etkiterinin araşhr.ılınac;ına yönelik, 
Çevre Referans Laboratuvarı Mobil Su Kirliliği Ölçilm aracı ile yapılan analizler ve 
sonuçları .ll Çevre MüdürlUğümiize iletilınişıir. 

I 7- Bnkanlığıımzca ve TÜBİT AK-MAM Tekstil Enstitüsü Sagern MUdilrliiğü tarafindan 
sahada alınan su örneklerinden yapılan analiz sonuçlannda farklı h k ortaya çıktığı tl Çevre 
Müdürlüğürolize bildirilmiştir. 

18- Söz konusu analiz raporları sonuçları ve Bakanlığımız i] e h Müdürlüğiimliı:; yetkililerinin 
birlikte belirledikleri teknik inceleme sonuçları da birleştirilerek haztr.lanan "Balya 
Kurşun Madeni ve Atık Sahası Durum Raporu" Dakanlığtmıza ulaşmıştır. 

19-Baiıkesir ili Balya ilçesi sınırları içinde yer alan Balya Kurşun madem atıklannın 
bulunduğu sahada maden ocağmm geleceği ve rehabilitasyonu, galeri içi ve stoklarda 
tedbirlerin alınmasJ ile ilgili husurların dcğcrlcncUri1mcsi amacıyla 18.03.1999 tarihinde 
Bakanlığımızda bir toplantı yapılmış olup, daha son.ra yapılacak olan değerlendirme 
toplantısına Enerji Tabii Kaynaldar Bakanlığı .\'laden lşleri Gene] Müdürliiğü ve DSİ 
Genel Müdürlüğünden de uzman kişil~rin· katılriıasına karar verilmiştir. 

20M Rehabilitasyon çalışmalarını yürütecek kuruluşun belitlcnrnesi konularına açıklık 
getirmek ve kararlar almak üzere Bakanhğımız ÇEKÖK Genel Müdürlüğilce 03.08.1999 
tru·jhinde· Bakanlığımızda bir toplantı düzenlenmiş, konu ilc ilgili koordine ve çöztlmün 
bizzat tarafimızea yapılacağı kararı alınarak. toplantıya son verilmiştir. 

21- Söz. konusu Bölge ile ilgili 1999 yılında Balya Belediyeince İTÜ'nün bölgede geniş çaplı 
hir araştırma yapması için girişimlerde bulunduğu, [TÜ Maden FakfHtesi tarafından 
10.06.2001 'de çalışmalar başlatılmış, 24.08.2001 tarihli acil önlem rapom ve kurştm 
madenieri atıklanmn rehabilitasyonu hakkıtıda rapor hazHlaııarak Balıkesir Valiliğine 
sunulan rapor görüşleri alın..rnak üzere BakanlıbJtmıza, DSi Genel Müdürlüğüne, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğüne, MTA Genel Müdürlüğüne, İl Sağlık Mildiirlüğüne, DSİ Genel 
Müdürlüğüne, Maden İşleri Genel MUdürlüği.int!, MTA Genel MüdürlUğüne, İl Sağlik 
Müdtirlöğüne de iletilmiştir. MTA Genel Müdürlüğünden değerlendinue sonuçları 

bildirilmiş ve İTÜ Grubunca Balıkesir ValiHğinc sunulan pr~jenin bazı maddeleri 
eleştiriimiş w görüşlerine tamamen kahlrnudıklanm, zaten projenin kendilerince 2 yıl.dlr 
yürütüldüğünü, yapılan çalışmaların tekrar niteli~~nde olduğunu, Valil'iğimizin 
üniversiteler, çeşitli kurum ve kuruluşlarla .işbirliği içerisinde girerek kaynaklarını bu 
aşamada kullarulmasımn daha uygun·oıacağı belirtilmiş, konu ile ilgili Maden İşleri Genel 
MOdfirlü~ü, DSi: Genel MUdürlüğU, ll Sağlık Müdürlüğünden herhangi bir değerlendirme 
bil dirilmemiştir. 
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Soru 2: Bölge'de görülen sakat .doğumlar, kansız1ık ve hayvan ölümleri için ne 

düşünüyorsunuz? 

Cevap 2: Bölgede roaderi atıklarından dolayı ya5anm1ş sakat doğumlar, kansızlık ve 
hayvan ölilmleri hakkında bugüne kadar tespit edilmişbir veri yoklur. 

Soru 3: Bölgedekimaden atıkları için rehabilite çalışınası başlatilmtşmıdır? 

Cevap 3: Bakanhğımtı ÇEKÖK Genel Müdürlüğünce iTO Maden Fakültesince 
hazırlanan ·raporlar· incelenmiş ve Balıkesir .valiliğince gerekli çulışmaların başlatılması ve 
gelişmelerden Bakanlığımıza da bilgi verilmesi istcnilmiştir. Söz 'konusu raporlarda belirtilen 
proje çalışmasına Valiliğimizce gerek finans gerek diğer çalışmalar bazında katkı sa@anacak ise 
de İTÜ tarafından hazırlanan raporların değerlendirilmesi sonuçları Maden . İşleri Genel 
MüdürlUğü ve DSİ Genel Müdürlüğünden gelmemesi nedeniyle herhangi bir çalışma 
başlattiamamı ştır. 

Soru 4: Bölgetde kimyasal külilik düzeyinin tespiti için bir çalışma yapılmışınıdrr? 

Cevap 4: Cevap 1 'de Madde 7, 13, 14, 21 'de Bakanlığımızca ve çeşitli kurum kuruluş ve 
üniversitelerce yapılan analiz çahşmafan klınyasal kirlilik düzeyinin t~sipi~i yönUnde, yine Cevap 
1 'de yer alan diğer tüm çahşmalanrruz ise kirliliğin giderilmesi yönüııdc yapılan çalışmalardtr. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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34. - Bursa Milletvekili Orhan Şen 'in, tıp fakültesi hastanelerinde tedavi gören BAG-KUR 
emeklilerinin mağduriyetlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 

Okuyan 'ın cevabı (71761 5) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLI~INA 

Aşaitıdaki sorulanmıiı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Yaşar OKUY.A;N tarafından yazılı olarak. 
cevaplandırılmasını arz ed~rim. 28. 05. 2002 

SORULAR: 

Orha ŞEN 
Bursa Milletvekili 

1-Üniversitelere ·bağlı Tıp Fakülteleri hastanelerinde tedavi gören Bağ - Kur 
em~klil~ri ve yakınlan hastane ~as raflarını bir defada ve jleŞirr·oJa;rı(k~1.~nd-i 
iD)tiınlarıyla ödemeden bu has~anelerden taburcu edilmek:ttekttdirl~r. 

Söz konusu masrafları ödemek için hastanın ·yada hasta 
yakın~nın senet vermesi h~inde hastane faturayı senetierin tahsil 
edilmesinden sonra kestigi. ·için Bag - Kur emekl1Fe~ 4 hnstane 
nıasraflarını kendi imkanlarıyla ödeyip bilahare Bag - Kur Genel 
Müdürlügünden tahsil etmekızorunda bırakılınaktadır lar. 

B~ - Kur Genel MddUrlUgünnn Tıp Fakültesi })astÇUlelerine 
yapması. gereken ödemeler~ geç yaptıeı gerekçesi ile yapılan bu 
uygulama· sonucu Bag - Kiır emeklileri zor durumda kalmakta ve 
büyük rakamlara ulaş~ hastane masraflarını ödcmede 
zorlanmaktadırlar. 

Tıp Fakültesi . hastaneleri ile Ba~ - Kur Genel ·Müdürlüğü 
arasındaki anlaşmazlık sonuctında sıkıııtıyı çeken Bağ - l(ur 
emeldilerinin ma~duriyetle,rinin önlenebilmesi için ba,mnıi~ınJzca 
herhangi bir tedbir alınması düşünülmekte midir ? Konunun 
çözümü için bir çalışınanız ;varmıdır. ? 
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r.c~ 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIGI: 

Araştırma, Planlama va Koordinasyon Kururu Başk~n1Jğ1 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/3:2o-..2.9!}k 
· KONU: Yazılı Soru önergesi • 

TÜRKiYE BOYOK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI~A 

ILGi: 04.06.2002 tarih veA.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7615-15695/15~2 saylll yazınız. 

~ Ilgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Orhan ŞEN'e ait 7n615-
15695/37089 Esas No'fu yazılı soru önergesi Bağ-Kur Genei MOdOriOğü'nce 
ince.lenmiş olup, Bağ-Kur Genel Müdür!OğO'nOn konuya ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Bağ-Kur sigortalı ve hak sahipleri, Kurumun protokoiO bulunan Sağlık 
Bakanlığı, Onlversite hastaneleri ile özel sağlık kurumlarından harhangi bir ocret · 
ödemeksizin sadece sağlık karnelerini ibraz etmek suretiyle faydalanraktadrrlar. 

Ancak, Kurum ta ·protokol O bulunmayan ·resmi sağlık kurul~şlarında· teqavı 
görOlmesi halinde, tedavi bedeli sigortalı tarafından ilgili hastan~9a ödanmekte, 
ödeme belgelerini bagıı bulunan ll MOdüriOğü'ne ibrazrnı takiben, Sa~lık Bakanlığı 
fıyat tarifesi Ozerinden ilgililere ödeme yapılmaktadır. ' •·· . 

Bilgilerinize arz ederim. 

··ır~UYAN 
,~~ 
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35. -Konya Milletvekili Lütfi Ya/man 'ın, 21 Şubat 2001 tarihinde Halk Bankasında yapılan 

döviz alım satım işlemlerine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı ve \Devlet Bakanı Vekili Nami 

Çağan 'ın cevabı (7/762 1) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sotulanmın Devl~t Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasını arz ederi~. 29.05.2002 

1. 21 Şubat 2001 tarihli Hallk Bankası döviz alım satım ~ kaç liradan 

gerçekleşmiştir? 

2. 21 Şubat 2001 tarihinde H:Uk Bankası mevduat hesabm#--~k ~ktarda 

nakti bulunan mevduat saliiplerinden parasım dolara çevirenler kimlerdir? 

Bunlar dolan kaç liradan satın almışlardır? 

3. Halk Bankası Mecicliyeköy. Şubesi'nde 176483 no'lu hesapta 8 trilyon lira 

bulunduran Aydın DOÖANt ın, dolar kuru 900 bin lira iken 800 bin liradan 

·dolar satın aldıgt iddialan do~ mudur? Aydın bOÖAN'a dotann ucuz satılma 

sebebi nelerdir? Böyle bir saQşa neden ihtiyaç duyulmuştur? 

4. Bir kJsım yüksek miktarh mevduat sahiplerinin de çok düşük fiyatlarla dolar 

satın aldıgı iddialan doğru !mudur? Bu mevduat sahiplerine ucuz değerlerle 
. . 

dolar satılmış olma sebebi ne~erdir? Böyle bir satışa neden ihtiyaç ~~1;1ştur? 
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. T.C. 
DEVLET BAKANI.ICil 

SAYI : 8.02.0.019/-f 6..:.. 3/2 3 2L, .. J.c:).6..120~2 

KONU: 

TÜRK1YE BÜYÜK M1LLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : a) 04.06.2002 tarihli ve KAN.KAR.MO.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7621-15702/ 
3711 O sayılı yazın ız. 

b) 20.06.2002 tarihli ve YDQJNE.B.02.2.THB.0.60.00.00/66 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Lütfi YALMAN tarafından Bal<anlığıma yöneltilen 7/7621-
15702 sayılı yazılı soru önergesi tıakkındaki ilgi (a) yazını:z üzerine Bakanlığım JlgUI 
kuruluşu T.Halk Bankası Genel Mudurlüğü'nden alınan Ilgi (b) yazı ve ekinin sureti 
ilişikte gönderilmiştir; 

Bilgilerine arz ederim. 

--2~~!~~ 
Sefmaycsl ı ıso.ooo.ooo.ooo.ooo.-TL. 

MO~
Prof:~~~ 

Orman Bakanı 
Devlet Bakanı V. 

Birim : Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama 
İşaretimiz : YDOINE B 02 2 mB O 60 00 00 

Tarih 
Sayı 

i)zü 

20.06.2002 
-66-

T.C.DEVLET BAKANLIÖI 
( Dr.KemaJ 'DE-RVİŞ) 

Soru Öm:rgcsi 

İlei : 04.06.2002tarih, B.02.0.0l9/ (16) 277Q sayılı yuzınız. 

Konya Milletvekili Lütfi YAL~N"ın 717621-1S702 evrok kayıt no'lu soıu önergesine 

ait Bankaınız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 

~~ılıtrıımzl:ı 

Dovt!tl ~LER 
re Dnşlmnı Munıbbas Azn 
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KONYA IVIİLLETVEKİLİ LÜTFi V ALMAN'IN 7/762t .. JS702EVIU.K 
NO'LU SORU ÖNERGESiNE AİT BANKAMIZ CEVABI 

1. 21 Şubat 2001 tarihinde T: Halk Bankası A.Ş. döviz alıın-satım kurlarını gllsteren ekrnnlar piyasa 
hareketlerine bagh olarak 6 kez guncellenerek, 

USD Alış kurlan 
USD Satış kurları 
DEM Alış kurları 
DEM Satış kurları 
EUR Alış kurları 
EUR Satış kurları 

684.000 ile 686.500 arasmda, 
686.500 ile 692.500 arasında, 
317.800 ile 320.733 nrasında, 
320.~80 ile 323.000 arasmda, 

621.563 ilc 627.300 arasında, 
627.000 ile 631.733 arasmda, 

şube{erimize duyıtrulmuştı.ır, 

2. 4743 sayılı Kanun ile degişik 4389 sayılı Bankabır KaJlunu'nun Adli Suç ve Cezalar başlıklı 22. 
maddesiılln 8 no'lu bendinde, 

"Bankaların mensupları ve diger görevlileri, sıfat v~ görevleri dolayısıyla ögreııdikleri bankalara veya 
müşterilerine ait· sırları bu konuda kaııunen açıkca yetkili kılman merciierden başkasma 
açıkla.yamazlar. Bu yOkUrnlülük görevden a:ynlmatarından sonra da devam eder. Bu madde hülanüne 
aykm davrandı~ı tespit edilen kişiler için bir yıldan Oç yıla kadar agır hapis ve bir milyar lirnd.an az 
olmamak Uzere ağir para cezasına lıükmolunru·. Banka \'e müşterilerine ait sırlan açıklayan Oçilncü 
kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır. Kredilerin takip ve kontrolü için, ana faaliyet' konulan para 
ve serm.1ye p~yasala.rı ile sigortacılık. olan ve bu konularda özel kanunianna göre alınan izin. ve ruhsat 
ile faaliyet göstereı1 mali kurumlar ile Kurum tarafından uygtın görtilecek şirketler arasmda mUşterileri 
ile ilgili olnrnk doğrudan dogruya veya en ai on kurum tırafuıdan kurulacak şirketler vasıtasıyla 
yapılacak bilgi alışverişi bu hakmt.ın dışındadır." 

denilmektedir. İlgili Kanun maddesi, mUşteri ile yapılan işlemlere ait bilgilerin kanunen açıkça yotkili 
· l<ılınnn merciierden başkasına açıklanmasını yasaklamıştır. 

3. 474J sayılı Kanun ile degişik 4389 sayılı Banka!ar Kanunu'nun Adli Suç ve Cozalar başlıldı 22. 
maddesinin 8 no 'lu'bcmdinde, 

"Bankaların mensupları ve di~er görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öıtrcndikleri bankalara veya 
ml\şterilerine ait sırlan bu konuda kammen açıkca yetkili kılman morcilerden başkasına 
açıklayamnzlar. Bu yükümlülUk görevden aynlmalarından sonra da devam eder. Bu madde lrUknlüne 
aykırı davrarıdıgı tespit edilen kişiter için bir yıldan üç :yda kadar agır hapis ve bir milyar liradan az 
olmamak Uzen: agır para cezasına hükmolunur. Banka ve mtışterilerino ait sırları açıklayan üçUncU. 
kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır. Kredilerin takip ve kontrolU için, ana faaliyet konuları para 
ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konularda özel kanunianna göre atman izin ve ruhsat 
ile faaliyzt gösteren mali kurumlar ile Kurum ttıranndan uygun görOlecek şirketler anısında müşterileri 
ilc ilgili ularak dogrudan do~ıya veya en az on l'1ll1lm tarafindan lrurulacak şirketler vasıtasıyla 
yapılacak bilgi alışverişi hu hükmün dışındadır." 

dc:nilrr:ektedir. İlgili Kanun maddesi, müşteri ilc ·yapılan işlemlere ait bilgilerin kaounen açıkça yetkili 
kılınan merciierden başka<>ına aÇıklanmasını yasaklamışttr. 

4. 22 Şubat 200 t tarihinde yaşanan mali krizle beraber pura ve döviz piyasalarmda ol<ıgandişt geniş fıyat 
araltkiarında işlemler gerçekleşmiştir. 2 1 ve 22 Şubat 2001 taıihlerinde, TC Merkez Bankası 
neı;din(ieki. bankalararası piyasalarda gecelik vadede Tnrk Lirası işlemleri % I .SO ile % 3,000 
aralığında, USD işlemleri de 684,711 ile 1,020,000 araligında gerçekleşmiştir. MUşteriye yapıtan dllyiı. 
kuru ve faiz oranı fiyatlamalannlll d!lzeyi incelenirken, Banka'nın o andaki TU."'k Lirası ve Yabancı 
Para pozisyonu, nakit akışı ve likiditesi ile müşterinin Bankn ilc gerçeldeştirdigi lilm işlemlerin bir 
uütiln olarak ele alınması gerelcme.k.1edit. 
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36. - Konya Milletvekili Lütfi Ya/man 'ın, Mustafa Kemal Üniversitesine alınan işçilerden sen
dika üyesi olanların işten atıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Yaşar Okuyan 'ın. cevabı (717624) 

TÜRKİYE BÜYÜK ~LLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşagıdaki sorularunın Çalı,ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 
OKUYAN tarafından yazılı olarok cpevaplandınlmasını arz ederim. 29.05.2002 

Liitd~L~N 
Kon'Ya Mil\etveldll 

1. Mustafa Kemal Üniversite5:ii•ne alınan işçilerden 26•sının sendikaya üye 

olmalan sebebi ile işten atıldiktan dogru mudur? MK.ü•nin yaptıAı bu işlemin 
hukuki dayanağı var mıdır? :Konu ilc ilgili size veya ilgili birimlerinize bir 
.mliracant gelıniş midir? Bu mlırncaat değerlendirildi mi? 

2. İşçiler ilk işe almırken "Boş k~gıt" imznlattıldan tetkik edUmiş midir? Böyle bir 

işlem hangi prosedlire göre yavılmıştır? . 

3. İşçilerin sendikndan istifa e~eleri karşılığında işten atıı4~}ia&ıkı~~ daii 

söylenen Sôzlerin dogru.Iuk Cilerecesi nedir? Sendika ÜyeiilU · Anayol bir h.ak 

oldu~ halde, nasıl olur da "İş~en atılma" gerekçesi sayılabilir? 

4. Sendikn üyesi olanlarm işte~ atıldığı ilye olmnyanln.r.rn atılmadı~ iddiaları 

arnştı.nldı mı? 

5. Karşılıklı lıizmet akdi yapıll"JU\Yan. hukuken; zincirleme hizmet akdine dönüşen. 

.. tş Akitıeri•• nin böyle bir ger~kçe ile feshedilmcsi. Anayasa•ya, Yasalara aykın 
değil midir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL G0VENLiK BAKANLI~I 

Araçt•rma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanhö• 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/G::ı.o- ~ql{ ıf. 
KONU': Ya:z:ılı Soru önergesi 1 g HAZlRAti 2002 

TÜRKIYt= B0Y0t< MiLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: 04.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7624-15705-15662 sayılı yazınız. 

hgi yazmız ekinde alınan Konya Millet~ekill Lütfi YALMAN'a .. a~! 7n~24-
15705/37113 Esas No'lu yazılı soru önergesı Çalışma Genel MuduriO{JO nce 
incetenmiş olup, adı geçen Genel MDdOrtUgün konuya ilişkin görOşleri aşaQıda 
sunulmuştur. 

Konu iiG ilgili Adana Bölge MOdOriOğOndon alınan 24/05/2002 tarih. 752 sayıtı 
yazıda Ali Rıza DEMIREL ve Arkadaşıarının söz konusu Işleri ile ilgili şikayetlerinin 
Bölge 'MOdOriOklerince Iş Teftiş Adana Grup Başkanlı(Jına Intikal ettirilcrek, gerekli 
incelomenin yapılmasılçin talimatverildiği belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

~~UYAN 
~~~~ 
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37. -Hatay Milletvekili Mustafa Geçer 'in; 
Bazı Türk çiftçilerinin yurt dışında toprak kiralama/arına ve tarım girdi fiyatlarına, 
- Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıldız 'ın,· 
Balıkesir ve bazı ilçe/erindeki süne mücadelesine, 
- /stanbul Milletvekili Mustafa Düz 'ün; 
Sivas 'a verilen kredilere ve Bakaniıkça yayımlanan kitap/ara, 
Ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp 'in cevabı (717627, 7640,. 

7643) 

TbructYE BÜYÜK MiLLET :MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşagtdaki sorularıma Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın HOsnü Yusuf 
GöKALP'in yaz1h olarak .cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 
29.05.2002. 

Yazılı basında '~Çiftçi de Terk Ediyor'' başlığıylcl bir haber yayınlanmıştır. 
I:Iabere göre; ekonomik kriz sanayiciden sonra Çiftçinin ~e. rw:~ye,den 
kaçmasına neden oldu~. Bulgaristan, Romanya· gibi ülkelerde. ilretirfı yapan 
Türk Qiftçilerinin sayısının artar3.k devam ettiği belirtilıne!t&ffr..ı)fin~ habe~~; 
dOnya1pn en pahalı mazotu, gübresi v~ tanm ilaemın bizde olduğu, yurt dışında 
işçilik ·ve eneıji gibi tüm giderlerin ucuz oldu~ı ve bu sebeple çiftçilerin yurt 
dışını ~ercih ettikleri ifade edilmektedir. " 

S. I. Tanm ürtinlerinde ve gıda da kendine yeter konumda olan birkaç ülkeden 
biri iken, bu tanm politikası ile yakın gelecekte başka ülkelere muhtaç· bir ülke 
konUiriuna düşOrtllmesinden endişe edilmiyor mu? Eg-er böyle bir endişe yoksa, 
Antakya Ziraat Odası Üyesi olan Talat Dalya'nın kendi bölgesindeki verimli 
toprakları bırakarak Romanya gibi bir ülkeden 2 bin I 00 dönüm arazi 
kiralayanık çiftçilik yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

8.2. Çjftçilerin yurt dışına kaçıran sebepterin giderilmesi için (mazot, gübre ve 
ilaç gibi) tanm girdi maliyetlerinin makul dtizeye çekilmesi düşünülmekte 
midir? Çiftçinin yüksek girdi maliyetleri sorununu· nasıl çözmeyi 
düşünüyorsunuz'? 

S.3. T~k. tanmınm d1lnya staıi.dartlannı yakalayabilmesi için Bakanlık nezdinde 
bir çal~şma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise ne satlıadadır? 
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TÜ.RKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

.Afaöıdakl sorutarımın Sayın Tarım ve Köyişleri Balcanı tarafından 
_ yazdı ol~rak cevaplandfrllması için gereğini arz ederim. 

Saygiiarımia. ~~ 
İlyas YILMAZYILDIZ 

Ballkesir Milletvekili 

SORULAR 

1.- Bu yıl Ballkesir ve Manyas , Bandırma , Gönen, Susurlulc ilçeleri! 

olmak ü~ere, Mannara Bölgesinde bufiday ekUen bölgelerde süne zarariısı ile 

mücadel~ edllm~si için Bal(anhğı.mz 2002 yiiı bütçesinden ne kadar ödenek 

ayr~lmış~ır? Süne mücadelesi hangi yöntemlerle ne zaman yapılacakbr? 

2· Bölgemizde ~üne zarariısı ile geçtiğimiz yıllarda, zamanmda · 

· yapalmayan ve kullanım süresi geçmiş ilaçlarla yapılan sül)e•, · mijcadel®i 

nedeniyle butjdaylarda · büyük zararlar meydana gelmi~lr. Bölgemizdeki 

süne zararlısının azaltiiması için yapilan mücadelede benzer yanlışlar 
yapılmarpası için ~akanhğrmz tarafmda n hangi önlemler allnm1ştır? 

3·Çiftçilerimiz geçen yıllarda yer aletiyle yaptikiarı süne mücadelesinde 

hiçbir fayd~ görmediklerio i, uçak ile yapılan· mücadelenin çok daha etkili 

olduğunu belirtmişlerdir. Ballkesir . ve Manyas , Bandırma , Gönen, Susurluk 

ilçeleri olmak üzere, Marmara Bölgesinde süne .zararhsı ile mücadelede 

randımao alınması için Bakanhğrnız tarafmdan uçakla mücadele yapılması için 

bir c;ahşmanrz var mıdır? Bölge çiftçilerinin uçakla Ilaçlama tak:pleri dikkate 

alinacak mrd1r? Uç~klar Için tehlike oluşturmayan bölgelerde uçak ile mücadele 

yapılaca~a kaç dekar alanda yapılacaktır? · 
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TÜRKİYE BQYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

0:3 

31.05.2002 

Aşa§ıdaki sorutarımın Tarım Bakanı HüsnO Yusuf GÖKALP tarafı'ndan y~zılı olarak 
cevaplandırmak üzere işleme konulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

fo#-~ 
Mustafa DUZ 
İstanbul Milletvekili 

Göreve geldi~lnizden buyana, Sivas gezisinde yaptı~ınız konuşmada ülke geneUnaeki 
kooperatifiere 30 ayda 24 trilyon verd@nlzl, bunun % 101uk bölümünü de sıvas'a 
verdl§inlzl beyan ettiniz. 

1- SiVas'ta verilen bu kredilerin komşu ll oıan Yozgat'la ve· Türkiye ortalamastyla 
karşılaştırıln:ıasıyla ne gibi sonuçlar çıkmaktadır? 

2- 11.04.2002 tarih ve 34761 no'lu soru önergemde sormuş oldu~um "Sivas'ın Gökalp1e 
Değişen yüzü" propaganda kitaplarının glderlerlnlıi tarafınızdan karşıtandı§ını belirttnış 
ancak baskı yeri konusuna de~lnmemlştinlz. 

a) İlgili yasa hükmüne göre (Basın Yasası) basılan her kitabın üzerinde baısl<ı 
yerinin bellrtil.rnesi zorunlu oldu~u halde bu ~itaplarda bellrtilrnemlş. Bu noktaya açıklık 
getirir misiniz. · 

b) 13.08.2001 tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan bir açıklamanızda ise "Benim 
kemerimde sıkacak delik kalmadı" lfadeniz yer almaktadır. 

Oysa SÖZkonusu üç l<ltabın baskı mallyetı bu günkü en ucuz fiyatlarla bile 70-ıuu 
Milyar TL. arastnda tutmaktadır. 

T.C. 
TAIUM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIÖI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlıw 

SAYI : Iilll>.S.Ö.l.Ol/Qb"5'~ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BüYüK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIÖINA 

lLGi :A.o:.O.ONS.0.10.00,02-15710 sayı1ı 06.06.2002 sayılı yazınız. 
llgıde kayıtlı ynzınız ekinde gönderilen, Hatay Milletvekili Mustafa GEÇER' e a't 

7/?627 n?~"· Balıkesir .. Milleıvekili İlyao; YTLMA7.YJLDIZ'a ait 7/7640 nolu fstanbL:l 

gMo··ıı~u~:tvJere.kilikteMustaflla DUZ"e ait 7/7643 nolu yazılı sonı önergelerine ilişkin Bnkunlıgımız 
, , t e sunu n1uştur. 

Bilgilerinize ar:z ederim. 
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YAZILI SORU ÖNERGESf 

Önerge Sahibi 

Önerge Nosu 

: Mustafa GEÇER 
Hatay Milletvekili 
: 71762'7 

0:3 

Yazılı basmda "Çiftçi de Terk Ediyor" başlığıyla bfr haber yayınlanmıştır. 
Habere göre; ekonomik kriz sanayiciden sonrCJ çiftçinin ~e Türkiyefden 
kaçmasına neden olduğu, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde üretim yapan 
Tiirk Çiftçilerinin sayrsının ·artarak devam ettiği befıirtilmektodir. Yine haberde; 
dünyanın en pahah mazotu, gübresi ve tarım ifacınrn bizde olduğu, yurt dışmda 
işçilik ve enerji gibi tüm girdilerin ucuz olduğu ve bu sebeple çiftçilerin yurt 
dışını tercih ettikleri ifade edilmektedir. . 

· SORU 1: Tarım ürünforinde ve gıda da kendine yeter konumda olan birkaç 
ülkeden biri Iken, bu tarım politikasi ile yakm gelecekte başka üllcelere muhtaç 
bir ülke konumuna düşOiillmesinden endişe edilmiyor mu? Eger böyiG bir 
endişe yoksa, Antakya Ziraat Odası Üyesi olan Talat Dalya' nın kendi 
bölgesinde ki verimli topraldarı bırakarak Romanya gibi bir ülkeden 2 bin 100 
dönüm arazi kiralayarak çiftçilik yapmasım nasıl değerlendiriyorsunuz? 

1 

SORU 2:Çiftçilerin yurt dışına koçıran sabeplerin giçJerilmesi için (mazot, gObre 
ve ilaç gibi) tarım girdi maliyetlerinin makul düzeye çekilmesi düşünüJmekte 
midir? Çiftçinin yüksek girdi maHyotlori sorununu nasıl çözmeyi 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1 .. 2:Üreticilerlmizin daha ucuz girdi kullanmalarını ve böylece diğer 
ülkelerle rekabet edebileçek. maliyetle ·üretim ya.pmalarım sağlamak üzer~ 
Bakanltğımtz "Tarımsal Üretimde Kullanılan Girdilerin Dünya Fiyatları lle 
Uyumu Projesi,_ hazırlamiş ve bu kapsamda 3 Mart 2000 t:trihinde mazot 
fiyatlarmm düşürülmesi doğrultusunda Başbakanhğa Kararname sunulmuştur. 
Diğer taraftan tanmsal girdilerdeki KDV'nin düşürülmesi konJJsunda Maliye 
Bakanlıği nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 

1 

SORU 3:Türk tarımının dünya standartlarını yakalayabilmesi için Bakanilk 
nezdinde bir çalışma yapiimakta mrd1r? Yapılmakta ise ne safhadadır? 

CEVAP 3:Türk tanmım dünya standartlarına çıl(arnıak için Tarı,mda Reform ve 
Yenidon Yapılandırma Program• hazirianmış bu kapsamc$.a destekleme 
sisteminde· değişiklik yapılarak daha etkin politika araçiab uygulamaya 

· başlamıştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESi 

Önerge Sahibi 

Önerge Nosu 

B: 117 25. 6. 2002 

: ilyas YILMAZYILDIZ 
Balıkesir Millotvekili 
:7/7640 . 

0:3 

SORU 1: Bu yıl Ballkesir ve Manyas, Bandırma1 Gönen, Susurluk 11çeleri olmak 
üzere) Marmara Bölgesinde buğday ekilen bölgelerde süne zarariısı ile 
mücadele edilmesi için Bakanhğmız 2002 y1lı bütçesinden ne kadar ödenek 
ayrılmıştir? Süne mücadelesi hangi yöntemlerle ne zaman yapiiacaktır? 

CEVAP 1 ~SOne mücadelesi çalışmalarmda kullanılmak üzere 2002 yılında 
Ballkesir iline 4B 'milya·r TL. ödEmel< ile mücadel~de kullanılmak üzere 8047 lt 
ilaç Bakanlığımızca tahsis edilmiştir. 06.06.2002 tarihine kad~ır 306.542 dekar 
alanda ilaçlı mücadele tamamlanrmştır. Mücadelede yer aletlerinden , 
yararlanılmıştır. 

SORU 2:Bölgemizde süne zararhsı ile geçtiğimiz yıllarda, zamanında 
yapılmayan ve kullamm süresi geçmiş ilaçlarla yapılan süne mticadelesi 
nedeniyle buğdaylarda büyük zararlar meydana gelmiştir. Bölgemizdeki süne 
zararlısının azaltılması Için yapılan mücadelede benzer yanlrşlar yapılmaması 
için Bakanlığımz tarafından hangi önlemler alınmıştır? 

CEVAP 2:Süne mOcadelesinde kullanılan ilaçların etkisiz olduğu söz konusu 
olmayıp, kullanılacak ilaçlann önceden tahlilleri yapılmaktadır. 

SORU 3:Çiftçilerimiz geçon yillarda yer aletiyle yaptıkları süne mücadelesinde 
hiçbir fayda görmedlklerini, uçak ile yapılan mücadelenin· çok daha etkili 
olduğunu belirtmişlerdir. Balıkesir ve Manyas, Bandırma, Gönen, Susurluk 
ilçeleri olmak üzere, Marmara Bölgesinde süne zarariısı ile mücadelede 
randıman.ahnmasa için Bakanltğınız tarafından uçakla mücadele yapılması için 
bir çahşmanız var mıdır? Bölge çiftçilerinin uçakla ilaçlama talepleri dikkate 
alinacak mıd1r? Uçaklar için tehlike oluşturmayan bölgelerde uçak ile mücadele 
yapılacaksa kaç dekar alanda yap1lacakt1r? 

CEVAP 3:Ver aletleri ile yapılan mücadelenin, uçakla yapılan mucadeleden çok 
daha etkili olduğu sadece yurdumuzda değil tüm dünyaefa gerek bilimsel 

. araştırmalar gerekse Uretici uygulamalari lle kanıtlanmıştir. 06.06.2002 tarihine 
kadar 306.542 dekar alanda ilaçlama tamamlanmıştir. 
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:Mustafa DÜZ 
Istanbul Millotvekili 
: 7ns43 
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Göreve geldiğinizden bu yana, Sivas gazisinde yaptığmız konuşmada 
ülke genelindeki kooperatifiere 30 ayda 24 trilyon verdiğinizi, bunun %10'1uk 
bölümüntl de Slvas•a verdiğinizi beyan ettiniz. 

SORU 1:Sivas'ta veriton bu krodilorin komşu ll olan Yozgat'la ve Türkiye 
ortalamas1yla karşdaştmlmasıyla no gibi sonuçlar çıkmaktadır? 

CEVAP 1 :Sivaa yerloşlm alam olarak ya~laş1k Türkiye'nin %3,64'0nü 
teşkil etmekte vo aynı zamanda Orta Anadolu'da on fazla göç veren ll olması 
dolayıs1yla kurulu bulunan • kooperatiflerden bir kısmı destekıenmiştir. Yozgat 
iline de kooperatifierin desteklenmesi yanında "Kırsal Kalkmma Projesi" 
uygulanmrştır. Her ll kendi Içinde ayrı ~yrs değerlendirilmektedlr. 

SORU 2: 11.04.2002 tarih ve 34761 no'lu soru önergemda sormuş 
olduğum "Sivas'm Gökalp'le Doölşen yüzü" propaganda kitaplarının 
giderlerinin tarafınızdan karşılandıği bollrmlş ancak baskı yeri konusuna 
doğinmemişsinlz. · 

a) liglll yasa hükmüne göre (Basın Yasası) basılan her kitabın üzerinde 
baskı yerinin bollrtılmosi zorunlu olduğu haldo bu kitaplarda 
belirtilmomiş. Bu noktaya açıklık getirir misiniz. 

b) 13.08.2001 tarihli Milliyet gazetesindo yaymlanan bir ·açıklamarıızda 
ise "Bonim komorimdo sıkacak dollk kalmadı" ifadeniz yer almaktadır. 

Oysa sözltonusu Oç kitabın baskı mallyotl bu günkü on ucuz fiyatlarla 
bile 70-100 milyar TL. arasmda tutmaktndır. 

Bu durumda yapmış olduğunuz harcama ilo bu açıklamanız bir tezat 
oluşturmuyor mu? Bu konuda bir açıklamanız olacakmıdır? 

SORU 3: Bakanlığımzcn Bastınlmış olan ~· DIŞ Ilişkilerimizde 30 ay" 
propaganda kitabının baskı maliyoti no kadardır? 

Bu kitap Başbakaniıkça 2001 yıhnda yayınfanmış olan 03.12.2001 tarih ve 
B.02.0.PPG.012-320-19611 sayıli tasarruf gol'lelgosino uymakta mıdır? 
Bakanlıklarca baskı yapilmasını yasaklayan genelgelere uymamanı:z: gerektiren 
bir gerekçeniz varmıdrr? 

CEVAP 2-3: Basın yasası uyarınca keyfiyat kitabi bastrrana değil, kitabı 
basan matbaayr llzam etmoktodlr. 

Yayın vo Basımı Bakanhğ1mızca yapılan kitap, bröşür ve bonzeri her 
türlü basılı ovra~ kesinlikle propaganda niteliği taşunayan tamamen üretici, 

tüketici ve çlftçllorimlze yönelik Bakanlığımız hizmet ve faaliyetlerinin 
tanıtılması amacıyla dorlenmlş yayınlardır. 

SORU 4:0n Reklam Ajansı ProdOksiyon Araştırma Organizasyon 
Yayıncılık Tic.Ltd.Şti. (And Sok.15-1 Çankaya 1 Ankara) Baka~lığımzdan Yayın 
ve Basım ilc ilgili (kitap, broşür. ofis faaliyeti) Ihalesi alm•şmıdır? 

SORU 5~Üzerlnde "Basıldıği yer" yazılı olmayan "Sivas'm Gökalp'le 
değişen yOzü" adh kitapların baskısı On Reklam Ajansi Prodüksiyon Araştı.rma 
Organizasyon Yayıncılık Tlc.Ltd.Ştl. tarafından yapiimadıysa ~a~gi aıans 
tarafından yapıldığını, maliyatini ve fatura bilgllerini belgelendlrebllırrrpslnlz? 

CEVAP 4-5:Bakanlı{Jımız ve Yayın Dairesi Başkanlığınıızca, Yayın ve 
Basrm ilo ilgili adı geçen kuruluşa hiçbir rosı;ni ihale verilmemiştir. 
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38. - Balıkesir Milletvekili ]/yas Yılmazyıldız 'ın, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Kadast
ro Komisyon Başkanlıklarında görev yapan mevsimlik işçilere kadro verilmesine ilişkin sorusu ve 
Orman Bakanı Nami Çağan 'ın cevabı (7/7639) 

TÜRKİYE BllYOK MiLLET HECLİSt BAŞKANliGINA 

A.şağıdaki sorulanmın Sayın Orman 

için gereğini arz ederim. 

. Saygllanmla. 

SQRULAR 

Ba~dan yazılıolarak cevaplandınlması 

. 
llyas VILMAZYILJ?IZ 

Balıkesir Milletvekili 

1· 3 ·Mayıs 2002 tarihinde 57. Cumhuriyet HükUmeti ve Türk-Iş Konfederasyonu 

arasında lmz~tlanan protokol ile Kamu Kurum ve Kuruluşlannda çalışmakta olan geçici mevsimlik 

i~çilere ıDaimi :tşçı. kadroları verilmesi konusunda anlaşma sağlanmlŞtir. Ancak Daimi isçi 

kadrosu ! verilecek i4ıçtlerin 2001 yıhnda fiilen 12 ay çalışmış olmaları şartı aranma ktadır. 1999, 

2000, 2p01 ve 2002 Y.narında Bakanhjiınızın bfitçesinc Bakahhğınııa bağlı Orman Genel . . 
Müdürlüğü ve Orman Kadastro Komisyon Başkanliklannda geçid Işçilerin çalıştı~lmast için oynlan 

ödenek yeterslzllöln~en ,geçici Işellerin neredeyse tamamma yakınının 5-6 ay gibi süreler lle 

c:;alıştığı ~Ikkate alın~ığında, geçid mevsimlik orman Işçilerine Daimi İşçi Kadtosu verl_lmesi için 

protokolımaddelerlne neden·12 ay çalışma ~rtı getirilmiştir? Bu protokol maddesini dUıettmeyJ 

düşünüybr musunuz?. 

.2 .. Bakanlığınıza bağli Orman Genel • MüdürfOğü bünyesinde onnanla~n işletilmesi , 

korunınapı ve bakın'lı, do:ı:er, grayder "ve araıöz gibi Iş rmıklnelerfnin işletil~esi l~in, Orman 

Gem~l M~dllriU§Unebaöll 8200, Orman Kadutro Komisyon Başkanlikianna bağlı 350 Işçi yıl boyu 
' ~. . 

bilyUk ~zverlyle çalışmalanna karşılık yılın 9·10-11 ay veya 11 ay 25 glln •sllJ~ı olarale 

çalıştıral*klan, arada, geçen sürelerin ise işçller tamtından devletine ve Işine Adakali nedeniyle 
! . 

işleriniri l.başından ayrılmadıkları gllı: önüne alındığında, bu Imzalanan haksız protokol maddesi 

tekrar gfzden geçiriJecek midir? Bakanhğınızın bu lconuda bir çalışması var mıdır? 

3" 3 Mayıs 2002 tnrlhlnde imzalanan Gcçld Mevsimlik işçilere Daimi ·işçi Kadrolan 

verilmesi; Için yıldap ay çalışma k.ıstası getirilen protokol ün 1. M-addesi 2.6 .. 10.2000 tarlhin~e 

57. Cum~uriyet HUk~metJ tle TUrk-İş Konfedarasyonu arasında imzalanan protokoiUn (&6) alt 

program· gereği verilen kadrolara uygun olarak kadro verilmesi Için düzenlenen maddesine 

uygun oJ.,rak değiştl~lecek midir? Değiştlrllecekse ne zaman de!jlştirilecektlr? 

4N Bakanlıpınıza. bağlı Balıkesir Onnan işletme' MüdürlUkleri ve Kadastro Komisyon 

Başkanliklannda k;ııç tane geçici mevsimlik işçi çalışmaktadır? İmıalanan protokol gereği 

şartlari qyan bugürie kadar bakanlığınıza bildiriren Balrkcsir Orman İşletme MLldUrfüklerl ve 

KadastrojKomlsyon ~21Şkanlıklarrnda kaç geçld Işçiye kadro verilmiştir, llavete.-ı kaç geçici işçiye 

daha kadro verilecektir? Geçici işçilere Jmdro verilirken hangi l(ıstaı;;lara göre tesbıt y.ıpilm•$tır? 

Balıkesir ~rman işl~e Müdürlüideri ve Kadastrrı Komisyon Başkanlıklarında Kadro verilmeyen 

geçici fş~lete kadro ve.nneyJ dü~ünmekte ınlslnlz'lNe zaman? 
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T.C. 
ORMAN BAKANLIGI 

Araştirma Planlama vo Koordinasyon Kurulu B~şkanlığt 
Koordinasyon vo Mevzuat Dnlrosl Başkanlıği 

0:3 

SAYI : KM.1.SORJ- ~~.3- 1 )2 s
I<ONU :Sn. llyas YILMAZYILDIZ'ın 

Yazılı Soru önergesi 

2L.1.tt.ı2oo2 

TORKIYE ·aOYÜK Mh.LET MECLISI BA_ŞKANLIGINA 
(Kanunlar vo Kararlar Dalrosl Başkanlığı) 

ILGi: TBMM'nın 06.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00 .. 02-7n639-15724/37174 
sayılı yazısı 

Ilgi yazı ekinde alınan Balıkesir Miiletvekili Sayın llyas YILMAZYILDIZ'ın 
"Orman Genel MUdCıriO!']U ve Orman Kadastro Komisyon Başkanlıklarında görev 
yapan mevsimlik işçilere kadro ~erilmeslne Ilişkin" 7/7~~~ esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelanmış olup, cevabi yazımız ılışıkte gönderrımektedlr. 

Arz ederim. )v\.~· . 
Prof.Dr.N~ 

Bakan 

BALIKESiR MILLETVEKJLJ SAYIN IL VAS YILMAZVIDIZ"IN 
ORMAN GENEL MÜDÜRLOGÜ VE ORMAN KADASTRO 

KOMISYON BAŞKANLIKLARlNDA GÖR.EV YAPAN. 
MEVSIMLIK IşçiLERE KADRO VERILMESiNE ILiŞKI~ 

7/7639 ESAS SAVILI YAZILI SORU ÖNERGESI HAKKINDA 
ORMAN BAI<ANLIGININ CEVA91 

1,2- Omıan işçileri ormancılık hizmetlerinin. özelll~i gereği yıl içerisindeki iş 
durumuna göre ihtiyaç duyulan zamanlarda mevsimlik olarak ortalama·4-6 ay süre lle 
çalıştırılmaktadır. Belirti/en sürelerde çalışan mevsimlik işçilerin sOrekli kadroya 
geçinierek 12 ay ücret ödenmesinin mali yükünOn değerlendirilmesinde zaruret 
bulunmaktadır. 

3- Söz konusu protokoiOn değiştirilmesi hususunda halihazırda herhangi blr 
çalışma bulunmamaktadır. 

4- 15.05.2002 tarihi itibariyle Orman Genel MOdOriO~UmOze bağlı Balıkesir 
Orman Bölge MOdüriO~ündc; 

Alaçam Orman Işletme Ml.idüriOğü 22 
Balıkesir Orman Işletme Müdürlüğü 53 
Bandırma Orman Işletme MUdüriOğO 27 
Dursunbey Orman Işletme Müdürlüğü 21 
Edremit Orman Işletme MUdürlüğü 33 
Sındırgı Orman işletme Müdürlüğü 24 
Bigadiç Orman Işletme Müdürlüğü 31 
Orman Kadastro Komisyonları 1 o 

olmak üzere toplam (yangın Işçileri hariç) 221 geçici işçi çahştınlmıştır. 

Kadastro komisyon işçiler/ de dahil olmak üzere her iki protokol döneminde de 
hiçbir geçici işçiye kadro da~ıtımı yapılmamıştır. 
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39. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınhayır 'ın, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
bünyesindeki bazı cami ve türbe projelerine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı 
Vekili Nami Çağan 'ın cevabı (717675) 

TÜRKİYE BÜY'Ü1'. MiLLET MECLisi BAŞKANLIÖINA 

Vakıflardan sorumlu Devlet Bakan~ taranndan yaztlı ol3Iak cevaplandınlmak üzere aşağıdaki 
sonılanını arz ederim.30.05.2002 

SORULAR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlü~ü yatınmları i1e ilgili olarak: . 

Bölge Müdürlüğünce öncelikle ele ~umıası gereken yapılar olarak öngörülen 

a- Yeşil Tilibe 
b- Bursa Ulu Camü 
Cw Yenişehir Sinanpaşa Camii 

Projeleri hangi sevjyededir? Bu projeler ne zaman bitecektir? 
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SAYI : B.02.1.HM.O.BAK.07-03/Per. 
KONU: Soru önergesi 

21. 06. o 2 * 4 o 8 6 5 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLI GI 
GENEL SEKRETERLI~iNE 

ILGI :a) Türkiye BOyük Millet Meclisi Başkanltğr Genel Sekreterliği'nin 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlı§ı) 04.04.2002 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0 GNS.0.10.00.9.2 -14460 sayılr yazısı, · 

yazısı. 
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2002 tarih ve KÖB/205-7784 sayıli 

Ilgi (a)'da kayıtlı yazı ekinde yer alan Kayseri Millatvekili Sn. Sadık 
Yakut'un yöneltmiş . olduğu 717675-14478 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevaplandrrılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergaye cevaben hazırlanan metin ilişikte sunulmaktadır~ 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

M.~ 
Prof. D~~ 

Devlet Bakanı V. 
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KAYSERi.MiLLETVEKiL1 SADlK YAKUT TARAFINDAN 
7/6765-14478 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGEiSIILE 

DEVLET BAKANI SAYIN KEMAL DERVIŞ'E YÖNELTILEN SORULAR 
VE HAZlRLANAN CEVAP METNI 

A. 1-22. Sorulara ilişkin olarak Sennaye Plyasas• Kurulu'nun 13.06.2002 tarih ve 
KÖB/205-7784 sayalı yazısı ekindo verilen cevaplar: 

SORU 1- Istanbul Menkul Kıymatler Borsasa, 99 say1h KHK hOkOmlerine 
göre kurulmuştur. Statüsü özof hui(Uk kurallanna tabi şlrkot midir? 

91 Sayılı Kan~n HOkmunde Kararname (KHK) nin 3 Oncü maddesi hOkmü ile, 
Mankul Kıymetler Borsalarının, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu olarak kurulması 
öngörOimOştOr. 

SORU 2· Maliye Hazinesi tarafmdan kuruluş sermayesi aktanlmış m1d1r? 

Maliye vaya Hazine tarafından Istanbul Menkul Kıymetler Borsası(fMKB) na 
kuruluştasermaye aktarılmamış otupf Borsanın bütOn varlığımn kendi üyeleri olan aracı 
kurum ve bankalar ile borsa şirketlarinin mevzuatla belirlenmiş ödemeiannden oluşacağı 
düzenlenmiştir. 

SORU 3- iMKB Başkanmm atanma şekli hangi prosedOre tabidir? 

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş va Çalışma Esasları HakkJnda Yönetmelik 
(Genel Yönetmelik) in 28 inci maddesinde, IMKB Yönetim Kurulu Başkanının, Sermaye 
Piyasası Kurulunun (SPKr} nun teklifi üzerine mOŞterek kararname ile "Borsa Başkanı" 
unvanıyta S yıl için atanması hükme bağlanmıştır. 

SORU 4- MOştorek kararname ilo atanmass halinde kamu görevlisi 
statosünde midir? 

Borsa Başkanının görev ve sorumluluğu, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), 91 
Sayıh KHK ve ilgili mevzuatla özel olarak belirlenmiş olup, sır saklama yükümlülüğüne 
aykırı davranması, Borsa malına karşı suç işlemesi, görevini kötüye 'kullanmasi veya 
ihmal etmesi hallerinde Devlet memuru gibi cezalandırılması öngörlılmOştOr. 

SORU 5- Devlet marnurlan nın tabi olduğu mevzuat ve . sorumluluğa mı 
haizdir? 

SPKn nun 40 ıncı maddesinin üçüneO fıkrasında Borsa malının Devlet mah 
hükmünde olduğu öngörülmüştür. Aynı fıkrada, Borsaların yönetim kllrulu başkan va 
Oyaleri ile personeli hakkında SPKn nun 25 inci maddesi hükmünün uygulanması 
hükme bağlanmıştır. 

SPKn nun 25 inci maddesi hükmünon kıyasen uygulanması ile, sır saklama 
yükOmlülüğOne aykırı davranan, Borsa malına karşı suç işleyen, görevini kötüye 

kull~man veya ihmal eden Borsa Başkanı, Devlet memuru gibi cezalandırılacaktır. 
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Genel Yönetmeli~in 32 ve 33 üncü maddelerinde özel olarak düzenlenan sır 
saklama yükümlülüğüne aykırı davranılması, Borsa malına karşı suç iŞlenmesi, görevin 
kötüye kullanılması veya ihmal edilmesi hallerinde de, Borsa Başkanının Devfet 
memuru gibi cezalandırılmasa öngörülmüştür. 

SORU 6- Yargiianma usullerinde hangi esaslara tabidir? · 

Yukarıda (5) nolu soruya ilişkin cevapta da belirtildiği Ozere bazı. suçlar açısından 
Devlet memuru gibi cezalandırılması hükme bağlanmış olan IMKB Başkanının, SPKn 
nun 40 ıncr maddesinin üçüneO fıkrası ile aynı kanunun 25 inci m2;1ddesine yapılan 
gönderme uyarınca SÖZ konusu maddede belirtilen hususlarla ilgili , kovuşturma 
bakımından genel hükümlere tabi olacağı öngörülmektedir. 

SORU 7 .. IMJ<B Başkanma ödenen ücret, lmmu görevinin lcallJIIığl m1dır? 

IMKB Başkanına ödenen ücret, "Yönetim Kurulu Başkanı" va "Borsa Başkanı~ 
sıfatıyla IMKB' nı temsil ve idare görevinin karşılığı olup, söz konusu Ocret IMKB Genel 
Kurulunca belirlenmektedir. 

SORU 8- Maliye Hazinesince IMKB• ye ·sermaye l<oyma ve s~lderlerini genel 
bütçedon karşilama gibi bir katklSI olmadığına göre; IMKB'nin gell~eri nedir? 

IMKB'nin gelirleri, 91 sayılı KHK ·nin 16 ncı maddesinde belirtilmiştir. Bu gelirler, 
Borsa üyelerinden tahsil olunacak giriş aidatı, yıllık aidat, kotasyon ücretleri, Borsa 
işlemlerinin tescil ücretleri, disiplin cezası nedeniyle tahsil olunan paralar, kurtaj ' 
ücretlerinden Borsa yönetimine ödenecek paylar, Borsa yönetim kurulunca belirlenecek 
sair aidat, ücret ve tarife payları ile sair gelir ve bağışlardan oluşmaktadır. Borsanın 
gelirleri nemalandınfmakta · ve elde edilen nema da Borsanın gelirlari arasında yer· 
almaktadır. 

SORU 9· Ahm.Sattm işlemlerinin tescilinden dolayı elde ·edilen gelirler 
Kamu adına rilsum, amme geliri midir? 

Tascil gelirleri yukarıda belirtildiği üzere Borsa galiridir. Ayrıca IM~,de yapılan iş 
ve işlemler nedeniyle alınan katasyon ve tescil ucretıeri ila kurtaj ücr~tlerinden borsa 
yönetimine ödenecek borsa paylannın dörtte biri kadar her biri için ayrıefl hesaplanacak 
tutarın "Özel Işlem Vergisi" ve Eğitime Katkı Payı" olarak alınaca~ı ve bu tutarların 
Hazineye aktarılacağı 4481 ve 4306 sayılı Kanunlarla düzenlenmiştir. 

SORU 10 .. Bu gelirlerden önceiUde idari giderler karşdandtkt~n sonra kalan 
gelirler noroye aktarılmahdlr? 

SPKn nun 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında, Borsaların bütçe:lerinin, yönetim 
kuruUarının teklifi üzerine genel kurullarınca kesinleştirilece~i düzenlenmiŞtir. 

Ancak mevzuatta, IMKB gelirleri azerinden bazı kesintiler yapılması 
öngörülmüştür. Buna göre, 
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- SPKn nun 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyannca Borsalann kofasyon ücreti, 
tescil ücreti ve borsa payından oluşan gelirlerinin %5 inin Kurul bütÇesine gelir olarak 
kaydedileceği_ 

- 4481 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, IMKB de yapılan iş ve işlemler 
nedeniyle alınan katasyon ve tescil ücretleri ile .kurtaj ücretlerinden ödenecek borsa 
paylarının birikmiş ve 31.12.2002 tarihine kadar her ay sonu itibariyJe.birikecek tutarlan 
üzerinden Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenecek oraniara göre 
hesaplanacak kısmın, Bütçeye kaydedilmek üzere Maliye Ba~anlığı hesabına 
yatırılacağı 

hükme bağlanmıştır. 

SORU 11- Kararname gereğince, artan gelirlerin MaUye H~inesi Bütçesine 
Fon ihtiyaç fazlasi olarale devir edilmesr zorunlu mudur? 

IMKB gelinerinin kullanılma şekli, (10) no.lu soruya verilen cevapta açıklanmış 
olup, mevzuatta artan gelirterin Hazineye aktarılmasına yönelik bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

SORU 12· iMKB, ihtiyaç fazlası galirlorin bir kısmı vey~ tamamını özel 
hokul< tüzel kişfliğl olan bir anonim şirkete sermaye olaral< koyablilr mi? 

IMKB, tüzel kişiliği haiz bir kurum olarak hak ve fril ehliyetine sahiptir. Bu 
bağlamda, sermaye piyasasında önemli fonksiyonlar gören anonim şirket statüsünü 
haiz kuruluşlara da ortak olmaktadır. JMKB, sermaye piyasasında merkezi takas ve 
saklama görevini yüroten IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ne ve 
SPKn nun 10/A maddesi uyarınca sermaye piyasasında kaydi sistemi yürütmekle, 
Yatırımcıları Koruma Fonunu yönetmekle yetkili ve görevli olan Merkezi Kayıt 
Kuruluşuna kurucu ortak olmuş olup, bu konuda kanuni bir engel bulunmamaktadır. · 

/ 

SORU 13- Sennaye aktanmr lfo ilgili Izin alınmiŞ mıdır? Kim izin vennlştir? 
Izni veren makam varsa hangi yasal dayanakla izin vermiştir? , 

Takasbankın banka statüsü, Bakanlar Kurulu kararına dayanmaktadır. Merkezi 
Kayıt Kuruluşuna ortak olabilecekler ise, 21.06.2001 tarihli Resmi Gaz~ede yayımlanan 
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma va Denetim E$asları Hakkında 
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtenmiş olup, IMKB de· ortak olabilecek kurumlar 
Sll;lsında sayılmıştır. 

SORU 14- iMKB'nın sennay:e . payım .. temsilen Takas,bank Yönetim 
· l<urulunda görev alan ·IMKB BaŞkanının bu görevr nodeni il o elde etti~i gelir bir 
kamu geliri deljil midir? · 

JMI<B, Takasbankta büyük ortak sıfatıyla pay sahibi durumundadır. IMKB 
temsHcilerinin Takasbank yönetim kurulu üyeliği Türk Ticaret Kanunu (TIK) nun tüzel 
kişi:;;; ortakların yönetim kurulunda temsilini düzenleyen 312 nci maddesine 
d~yanmaktadır. Bu Y:~rçev~e, yönetim kurulu üyelerine ana sö~leşr)ıe hükümlerine 
gOre, g~m~ı kurul kar~rıyla kar payı dağıtılmaktadır. Bu dağıtım, Türk Jjcaret Kanunu ve 
ana sözJeŞı:ne hükOmferim{göre yapılmaktadır. 
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SORU 15- Kamu geliri Ise 1993 yılında Çikartdan 233 ve 199 sayıli KHK 
hükümlerine ve düzenlenmesine tabi deS'jll midir? 

Takasbank. 29.1.1990 tarih ve 20417 mukerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 399 sayılı "Kamu Iktisadi TeşebbOsleri Personel Rejiminin pazentenmesi ve 
233 sayılı Kanun . Hükmünde Karamamanin Bazı Maddeler~nin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun.HOkmünde Kararnameli !<apsamına girmemektedir. 233 ve 
399 sayılı KHK hükümleri. kamu iktisadi teşebbüsleri ·ve bağlı ortaklı~ları personelinin 
özlük haktarının düzenlenmesine ilişkin olup. Takasbank özel hukuk tüzel kişisi olarak 
bu kapsama girmemektedir. 

SORU 16 .. Bu düzenlemeye tabi ise, her yıl YPK tarafından belirlenen kamu 
görevlllerine ödenon ücret tutan m aşan bir miktar~a ödeme yap1lrtnş m1dır? 

Yukarıda (15) nolu soruya ilişkin cevapta açıklandığı üzere, Takasbank, 233 ve 
399 sayılı KHK hükümlerinin kapsamına girmemektedir. 

Ancak IMKB, personelin mali ve sosyal hakları bakımından 631. sayılı aMemurlar 
ve Diğer Kamu GOreviilerinin Mali ve Sosyal Haklarmda Dozenlemel$r ile Bazi Kanun 
ve Kanun HakmOnde Kararnamelerde Değişiklik Yaptimasi Hakkmdaki Kanun 
HakmOnde Kararname~ nin 14 oncü maddesi uyarınca, özeJ kanunlarla kamu tüzel 
kişili~ini haiz olarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlannda maaş, tazrminat, ikramiye ve 
belirtilen diğer mali ödemeler ile sosyal hak kapsamında yapılan bCıtOn ayni ve nakdi 
ödemelere ilişkin olarak 11.12.2001 tarih ve 24610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2001/3330 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen Ost sınıra tab~dir. Ayrıca IMKB 
Yönetim Kurulu karanyla, fMKB'nin iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında 
goreviendiniecek IMKB personeline yapılacak ödemelere, son ayltk Ocretlere baz 
gösterge rakamı esas alınmak suretiyle belirlenen oranlar dahilinde bir üst sınır 
getirilmiştir. · 

SORU 17- Amlan. Kararname hOkOmleri gereaınce, ödonmesl gereken 
'azami ücreti aşan k1smm kamu görevlisinin baölı olduğu kurum, adına lrat kay1t 
edilmesi gerekli midir? 

Yukarıda (15) nolu soruya Ilişkin cevapta da açıklandı~ı üzere, Takasbank, 233 
ve 399 sayılı KHK hükümlerinin kapsamına girmemektedir. 

SORU 18- iMKB Başkanı adına kamu görevi :nedeni ile tatıakkuk eden ve 
YPK•nın belirlediği llereti aşan k1smın iMKB•yo irat ! kayıt edilme~i gereken kısım 
var Ise bu mebla(J lrat edilmiş midir? Edildlise ne kadardır? 

Yukarıda (15) nolu soruya ilişkin cevapta açıklandığı üzere, Takasbank, 233 ve 
399 sayılı KHK hükümlerinin kapsamına girmemektedir. 

SORU 19~ Takasbank'ın yapısı, kuruluşu ve fonksiyonu ititlan ile alanmda 
"tekel" konumunda olmasi nedeni lle statüsü gorağlnce Yönetim Kurulunda bir 
üye ile temşil edilen SPK üyesine aynı görev için ödenen Ocrot ne i<adardır? Kamu 
görevlisi olarak kanunen alabllecegl Ocretln üzerindeki ücretler SPK'ya lrat l<ayat 
edilmiş midir? Edildi iso miktan ne kadardir? 
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Kur~ı. Takasbank ortağı olmamakla birlikte TIK nun 275 inci maddesi 
çerçevesinde, işletme konusu kamu hizmeti ile ilgili olan şirketin yönetim kuruluna 
temsilci tayin etme hakkına sahip bulunmaktadır. TTK nun 275 inci maddesinde, kamu 
temsilcisinin atama, azil ve sorumluluğu konusunda özel hOkOmler öngörOimOş orup, 
sorumluluk kemu tüzel kişisine yuklanmiş ve yönetim kurulu Oyesi sıfatı da kamu tüzel 
kişisine verilmiştir. Kurul, TIK md.275 uyarınca, yıllar itibariyle bir temsilcisini 
Takasbankta görevlendinrıiştir. · 

Kurul temsilcilerine, Kurul ilke kararı ile YPK kararlarıyla beli~enen sınırlar emsal 
alınarak ödeme yapılması uygun görülmüş olup, bu sınırı aşan tut*lar Kurul hesabına 
aktan lmaktadır. 

SORU 20 .. Aym konum ve stattide olan 2 kişiye ücret ödenmesinden dolayı 
farklı farldl uygulama yapildığı d<>Qru mudur? DoQru Ise yasal dayanak ve 
gerekçeleri nedir? 

Takasbank yönetim kurulunda, Bankanın ortaklannın gösterdiği adaylar 
arasından genel kurulca seçilen Oyeterle, lTK nun 275 inci maddesi uyarınca 
gOrevlendirilmlş Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisi görev yapmak~adır. Genel kurulca 
seçilen üyelerin Takasl;>ank yönetim kurulu üyeliği TTK nun tüzel kişi ortaklann yönetım 
kurulunda temsilini düzenleyen 312 nci maddesine dayanmaktadır. Bu çerçevede, 
yönetim kurulu üyelerine Kanun ve ana sözleşme hOkOmlerine göre, Takasbank genel 
kurul kararıyla kar payı dağıtılması na karar verilmektedir. 

TTK nun 275 inci maddesi hükmüne göre görev yapan Kurul temsilcisi ise, anılan 
Kanun hükmü gereği genel kurul değil Sermaye Piyasası Kurulu ta.rafından atanmalda 

've gerektifjinde azlolunabilmektedlr. Yine temsildnin fiilieri ve yaptıkları işlemlerden 
dolayı, temsileiyi gönderen kamu tozeı kişisi sorumlu olmaktadır. eu farklılıklara baOtı 
olarak, yanatim kurulu üyesi sıfatını TIK nun 312 nci maddesine görce tüzel kişi ortakları 
temsil eden gerçek kişiler bizzat kazanırken, TIK nun 275 inci maddesi gereği 
atamalarda ise temsileiyi gönderen kamu tüzel kişisi kazanmaktadır. Dolayrsryla, 
yönetim kurulu üyelerine dağıtılan kar payıı huzur hakkı gibi mali menfaatler, tüzel kişi 
ortakla temsilcisi arasında bir anlaşma butunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyesi 
sıfatıyla temsileiye ait olurken, TIK md.275 hükmu uyarınca gôrevlendirmelerda, 
yönetim kurulu ·ayesi sıfatını haiz kamu tozel kişisine ait olması, TTK düzenlemesinin 
gereğidir. 

SORU 21- IMKB Başkanına hakstz ve yasaya ayktn ücret ve temettü 
da{:j1tılması önergesi kimin tarafından verilmiş ve en büyük ortak olan kim 
tarafından onaylanmiş,. o~er en büyük ortak IMKB Ise 1TK ve ligili salr yasal dizin 
esaslan çerçevesinde IMKB Başkanının kendisi Için yUz milyan aşan bir usulsUz 
ödemenin yaptimasını gündeme alması ve kendisi ve ilgili en bilyük ortak olarak 
kabul etmesi yasal ve ahlaki midir? Bu ödemenin kabul edilmesi halinde YPK'mn 
bellrledlöl miktan aşan krsmmrn iMKB'ye lrat kayrt edilmesi:~ gerekmez miydi? 
Sorumlular hakkında yasal, Idari ve cezai işlem başlatiimış mıdrr? UsulsUz ödeme 
varsa geri alımı ilo ilgili yasal işleme başlanmış mıd1r? Başlanmamiş ise neden? 
UsulsUz ödemeye devam edilmekte midir? 

IMKB. Takasbank sermayesindaı %22 oranında ortak bulunmaktadır. Kardan 
yapılan dağıtımlar, Takasbank genel Kurulu tarafından TTK ve ana sözleşme hükümleri 
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uyarınca kararlaştırılmakt~dır. Bu genel Kurullarda fMKB, payı oranmda oy 
kullanmaktadır. 

Yukarıda (15) nolu soruya ilişkin cevapta açıklandı~ı üzere, Takasbank, 233 ve 
399 sayılı KHK hOkümlerinin kapsamına girmemektedir. 

SORU 22- 'MKB•nin ihtlyaÇ fazlası geliriertnin "IMKB Garanti Fonuna" 
aktanlmasına ilişkin bir prensip kararı var mıdır? Btlylc bir çahşma yap•lmş 
mrdp-? Doğrudan yabnmcılardan elde edilon kaynakların bir garanti fonu otarak 
tokrar sistema enjekte edilmesinin para piyasasında bir gaven orta011 yaratmasına 
katkıda bulunmasının daha rasyonel olduöu bir sistemde, ~amu görevlilerirıo 
yasal düzenlemelere aykm bir şekilde temaıtü ve ücrot olarak: daQıtllması olağan 
mr dır? 

IMKB gelirlerinin ne şekilde tasarruf editece~i Sermaye Piyasası Kanununun 40 
ıncı maddesi uyarınca genel kurul tarafından belirlenmekte, borsa bCıtçesi genel kurul 
kararıyla kesinleşmektedir. Bu bağlamda Borsa faaliyetlerinin geli.'ştirilrnesl için gerekli 
harcama kararları da alınmaktadır. fMKB, gelirlerinin bir böiOmOnü, sermaye piyasasının 
geliştirilmesine yönelik alanlara aktarmaktadır. 

K()nuya, soru önergesinde değinilan fonlar açısından bakıldığında, Istanbul 
Menkul Kıymetler Borsası vonetmeliğinin 34 üncü maddesi uyarınca, Borsanın kendi 
kaynaklarından takas işlemlerinden doğan gecikmeleri .önlemek amacıyla ol~.;~şturulmuş 
bir garanti fonu vardır 

öte yandan SPKn nun 46/A maddesi hOkrnüyle kurulan ye aracı kuruluşların 
yaptıkları semıaye piyasası faaliyetleri va işlemlerı nedeniyle müŞterilerine karşı hisse 
senedi işlemterinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi testim yükGmiOiuk.Jerinl yerine 
getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamak amacıyla kurulan Yatırımcılan Koruma 
Fonunun kaynaktan arasında, Borsaların· verdi~i idari para caza{arı da saylldıljr gibi, 
Fonun. ödentileri karşıtamakta yetersiz katması harinde bakiye kısım için IMKB 
tarafından avans verilecektir. · 

SPKn na 4487 sayılı Kanun ile eklenen geçici madde 2 hCıkmüyle kurulan ve 
anılan. kanunun yürüriOğe girmesinden önce Kurulca tom yetki belgeleri iptal edilen 
aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacak sahiplerinin 
alacaklarını bem limitlar içinde karşılamak amacıyla oluşturulan Öıe,l Fona da, IMKB nin 
1 O trilyon Tl tahsis etmesi, bu tutarın yetersiz kalması halinde Bakanlar Kurulu kararıyla 
5 trilyon TL ye kadar ek kaynak sağlamasi öngörülmüştür. · 

Görüldü~Cı gibi, mev~uatıa JMKB kaynaklan tahsis edilerek, :sermaye piyasasında 
de~ Işik amaçlara yönelik fonlar oluşturulmuştur. 

B. 23-27. Sorulara ilişkin olarak Hazine Müsteşarlıfjı'nca hazirian cevaplar: 

SORU 23· IMKB Başkam Osman BIRSEN, Hal:ine MOsteşan iken, Lojmıın 
Satışlarına ilişkin olarak Çikartdan Başbakanlik genelgesi· çofçovesinde; Hazine 
Müsteşarlığrna alt kaç adet fojman satış1m gerçekleştirmiştir. · 

SORU 24- Çankaya'da mukim, kendi kullanımmda olztn 2 adet lojmam 
kendisi ve kayanvalidesi adına sabn aldıt'J• doğru mudur? 

SORU 25- Doöru ise, kaça satılmışbr, ekspertlz lncelemd'Jsl nasil yapdmaş, 
ödeme şekli nedir? Başkam olduQu lojman1 satan alması otlk olarak doöru bir 
davranış mıdar? · · 

' . 

SORU 26- 2 dairenin dışında lojman satişa yapalmış m1d1r? 

SORU 27 • Satış Işlemlerini kim onaylamiştır? 
Yapılan tetkiklerde,. Hazine Müsteşarlıöına ait bugone kadar hiçbir lojman 

satışının gerçekfeştirilmadiği tesbit edilmiştir. 
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40. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarca/ı 'nın, İstanbul Boğazında yapılması planlanan 3 üncü 
köprüye ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M İstemihan Ta/ay 'ın cevabı (717685) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bak.am sayın Istemlhan TALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandrnlmasını arz ederim. 

1- KOttOr ve Tablat Varlıklarını Koruma Kuruıu•nun 2863 ~tt twrarrna göre 
eski eserlerin koruma attma alfndıQı ve tescilli yapıların asla yıkılemıyacaöı 
ve bu bölgede Koruma Kurulu'nun izni olmadan inşaat yapılamıyacaöma 
göre *3.Köprü yaptmt için Baylerbeyi-Amavutköy arasına verilmiş, l;>lr Izin 
varmtdır? 

2- Izin yoksa, Kurul izni olmadan Beyferbeyi ve Arnavutköyde hem doğal ve 
hemde tarihi yapıyı tahrip edecek böyle bi~ köprü inşaatına izin 
verilecekmidir? 
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i 
.T.C 

· · KULTÜ'RBAKANLIGI 
Araştırma, Planlıuna ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.l6.0.APK.O.l2.00.01.940- i'}._.'L'2-"r
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

2..41 G 12002 

TÜRKİYE BÜYOK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLI(;JNA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanhğı KAN.KAR.MÜD.' nUn 14 Haziran 2002 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02"37313 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent AKARCALJ'nın "İstanbul Boğazı'nd~ ~apılması 
planlanan 3'üncU köprüye ilişkin.,: 717685-1578.3 esas no'lu yazılı soru ö~ergesının cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmaktadır. 

Bilgilednize arz ederim. 

~ 
~~. hı:ınan \ALAY 

B n kan 

CEVAP 1: İstanbul ni'ne 3. köprü yapılması ve bu köprünUn ba~lantı yolları için 
ilgili kurum ve kuruluşlardan Bakanh~ımızdan izin ·alınması konusunda herhangi bir 

. mOrncaatta bulunulmamış olup, söz konusu köprllye izin veren bir kurul kararı da 
bulunmamaktad1r. 

CEVAP 2: 3. köprüye ilişkin kesin güzergah ile bilgi ve projelerin iletilmesi 
durumunda söz· konusu köprUnUn plnnlandtğt alanda yer alan doğa1 ve kültürel varlıklarla · 
iJgil~ İstanbul III Numaralı KOltür ve Tabiat Varhklannı Koıuma Kurulu MüdilrlU~ü'nce 
kapsamlı bir çalışma yapılması; yapılan çalışma sonuçlannın ilgili Konıma Kurulunda 
değerlendirilerek söz konusu köprünOn . yapılıp yapılmayacağı konusunda karar alınması 
gerekmektedir. 
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41. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, 877 sıra sayılı Kanun Tasarısı ve komisyon 
raporunun dağıtırnma v~ üzer~nde verilen değişiklik önergelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Omer lzgi 'nin cevabı (717689) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Başkanlığınız makamına aşağıda belirtilen hususları yazılı olara!< 
saygılarımla arz ederim. 

Aslan POLAT .. 
Erzurum Milletvekili 

Saym Başkanı m, Kanunlar ve Kararlar Daire BaşkanlıQınclan şahsi: 
söz alma isteğimiz ve önerge verebilma konusunda b~zı itirazlarımız 
olmaktadır. Herhangi bir kanun dağıtıldığında konuşm~;}'e...ö~n~rge için; 
sıra · alınabil~ce~inden· her bir kanun için defalarca ·sekrete~li{Jimiz~i 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi takip edilmesine rağmen, önemli' 
kanunlarda hep ikinci sırayi alıp konuşma hakkt elde etmekteyiz. Fakat, 
hiçbir gOn iktidar partisinin önünde önerge verebilm~ hakkını elde 
edemedi k. 

örneğin, 877 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılabilmesine Dair Kanun Tasarısının basılıp, dağıtılip dağıtılmadığı.. 
31 Mayıs 2002 Cuma gününden itibaren saat saat t~kip editmesine 
rağmen, 03 Haziran 2002 Pazartesi gOnO saat 17:30'da Kanunlar v~ 
Kararlar Daire~i arandığırıda tasarının yeni l<anunlcitr ve Kararlar 
Dairesine geldiği, düzeltilip, incelenip, matbaaya gönderileceği 
belirtilmiştir. Tasarı ile ilgili Kanunlar ve Kararlar Dairasi Başkanliğini 
04 Haziran 2002 Salı günü (bugün) saat 09:30'da . ~~~ıiJtmızda 
dağıtırnın yapıldığı söylenmiş ve akabinde tasarı için hazırladığımız 
önergeler ile gidildiğinde yine şahsi 2 nci sırada söz almamtza rağmefl 
önergelerimiz, "DSP'nin önergeleri doldurduğundan sıralamaya 
gir~memiştir." Şeklinde bize bilgi verilmiştir. 
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Sayın Başkanımdan öğrenmekistediğimiz sorularımiz şunlardır; 

1- 03 Haziran 2002 tarihinde saat 17:301da Kanunlar ve Kararlar 
Dairesine gelen (877 Sıra Sayılı) Kanun Tasarisı hangi 
saatlerde Kanunlar ve Kararlar Dairesince incel~nip, matbaaya 
gönderilip, matbaadan geldikten sonra yeniden incelenip saat 
kaçta dağıtılmıştır? -

\ 

2- DSP veya iktidar grupları nasır .oluyor da her kanun tasarısının 
düzeltilmiş yeni şekline göre üç'er önergeyi dakil<a farkıyla hep 
birinci sırada . Ki:tnunlar ve Kararlar Dairesr Başkanlığına 
verebilmektedirler? 

3- Eğer telefon kayıtları var ise bizim· sekreterliOimizden ve iktidar 
grubuna mensup milletvekilleri veya g~uplardan örneğin 877 
Sıra Sayılı Tasarınrn Kanunlar ve Kararlar DaireiSine geldiği ile 
dağıtıldığı saatler ar;asmda kaçar defa karşrllklı olarak arandığın ı 
tespit etme imkanınız var mıdır? ' 

4.. Bu konuyu detaylı oJarak inceleyip bizlere bilgi verebilir misiniz? 
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T.C. 
TÜRK.İYE BÜYUK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIG-I 

GENEL SEKRETERLİGİ. 
· Kanunlar ve Knrarlar Dairesi Başkanh~ı 

0:3 

KAN.KAR.MD: 25 HAL zooı 
Sayı: A.Ol.O.GNS.O.I0.00.02-717689-15790/3733i 

Konu: ..... , ... ; ........... .. 

Sayın Aslan POLAT 
Erzurun1 Milletvekili 

İLGi: 4.6.2002 tarihli yazılı soru önergeniz. 

877 sıra sayılı Kanun Tasarısı ve Komisyon Raporunun dağıtınuna ve 
verilen değişiklik önergelerine ilişkin ilgi önergenizde yer alan sori.ılannız 
cevap lan d ın lnuştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. . 

ü]Jcrinde 
~ş ağıda 

. ... ,.: 

~ Türkiye Büyük Millet Meclisi· 
· Başkanı 

Cevap 1, 2, 3, 4- Ba7.t Kanunlarda Dt:ğişiklik Yapılması Hakkında Kanuı11iasnrısı'nn 

ilişkin Plan ve Btilçe Komisyonu Raporu Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğüne 0~/06/2002 

tarihinde saat 17:00'dcn sonra gdmiş ve Rapor gör~vlilerce incelenip aynı gÜn mesai 

bitiminden ( saat 18:00} önce, basılmak üzere Bas1mevi ::vlüdtirlüği.\nc ·gönderilmiştir. 

Basılıp 877 sıra sayısı alan Tac;arı, 04i0612.002 tarihi sabahında in.cclcnerek snfıt 9:20'de 

clağ1tılmıştır. 

Bilindiği gibi, tçttizü.ğün 87 nci m,addesi uyarınca değişiklik önergeleri, kcınun tasarı 

veya tekliflerinin basılıp dağüılmasmdan itibaren verilebilınek:rcdir. Basılıp·' sıra Şayısı alan ' . 
kanuıı tasarı ve tekliflerinin dağıtımlarının ~aşlandı~ı andan itibaren o işle ilgili değişiklik 

önergcJeri, üzerlerine tarih ve saat atılarak alınmaktadır. Aym tarih ve saatte alınan 

önergelerden hangilerinin işleme konulacağı Genel Kurulda kur'a ile belirlenmektedir. 

Dolayıs1yla, 'tasarı ·ve teklifler üzerinde verilecek önergeler konusunda hiçbir grup ycya 

milletvekiline herhangi bir ayncalık tamnınası söz konusu dc~ildir. 

Sonınuzda belirttiğiniz şekilde teiefon kayıtlarının tespiti yapılamamaktadır. 
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42. - istanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin 'in, Kamu Personeli Seçme Sınavına girebilecek 
lise mezun/arına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal 'zn cevabı (717698) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 
Delaletinizle aşağıdaki sorularımı n Devletbakanı sayın Recep Önal tarafından 

yazı h olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 04 006 2002 

2002 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru kitapçığının sınava 
katılabilecekler le ilgili şartlar bölümünde orta ölırenim mezunlan arası:qda sadece Adalet ve 
Teknik alanlardan mezun meslek lisesi mezunlannın bu sınava girebilecekleri ifade 
edilmektedir 

ı-Meslek Liselerine oranla çok daha fazla olan düz Lise mezunları da bu sınava 
katılabilecekler mi? 

2- E~er giremeyecekse bu anayasada öngörülen eşitlik ilkesine aylan değil mi? 
3-Diger meslek liselerinden ve düz liselerden mezun olan yüz binlerce işsiz gencimize 

iş imkanı sa~layacak nasıl bir çalışma düşünüyorsunuz? 
4-'Bu sınava girerneyen söz konusu işsizierin de girebilecekleri yeni bir sınav yapmayı 

düşünüyorrnusunuz? 

SAYI 
KONU: 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Del· Jet Personel Buşknnlıfj 

:B.02.1.DPB.0.17/03-0400/ /6<Ç' ( 1 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGi:TBMM Başkanlığının 17.06.~002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7fl698-
15809/37413 sayılı yazısı ıle Devlet Bakanlığına intikal ettirilen 18.06.2002 tarih ve 
8.02.0.004/(06)1373 sayılı yazı. 

Ilgi yazınız ekinde alınan Istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali ŞAHIN'in Kamu 
Personeli Seçme Sınavı'yla ilgili olarak 717698"15809 numaralı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

·"' ... 
BIJgilerlnize arz ederim. &oq( 

Dovlet Bakanı 
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ISTANBUL MiLLETVEKILI SAYIN MEHMET ALl ŞAHIN'IN KAMU PERSONELI 
SINAVI'YLA ILGiLi 7n698-15809 NUMARAli YAZILI SORU ÖNERGESINE 

CEVABIMJZDIR: 

SORU 1. Meslek Liselerine oranla çok daha fazla olan dOZ Use mezunları da bu sınava 
katılabilecekler mi? 

CEVAP 1. 18.03.2002 tarih ve 200213975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yOrürlO~e 
konulan Genel Yonetrnefikle; Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın yapılması. 
aday başvurulannın alınması, sınavın uygulanma~n ve değerfendlrmasf 
işlemlerinin OSYM tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede 
06-07/07/2002 tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıl~ası . 
kararlaştırılmış olup, 2002-KPSS Kılavuzu'nun 1.4. numaralı bölOmUnda bu 
sınava; lisans programlarından, meslek yOksekakullarının adalet ve teknik 
programlarından, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının adalet ve teknik 
atanlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanların 
girecekleri belirtilmiştir. 

SORU 2-3-4.Eğer girmeyecekse bu anayasada öngörülen eşitlik ilkesina aykırı değil mi? 
Diğer meslek liselerinden ve düz lisererden mezun olan yUz binlerce Işsiz 
gencimize iş imkanı sağlayacak nasıl bir çalışma düşOnUyorsunuz? Bu sınava 
girerneyen söz konusu işsi21erin de girebilecekleri yeni bir sınav yapmayı 
düşünüyormusun uz? 

CEVAP 24-4.18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılr Bakanlar Kurulu Karan ile yOrOriOğe 
konulan "Kamu Görevlerine lik Defa Atanacaklar tçin Yapflacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmelik" in Geçici 2'nci maddesiyle; 17/10/1999 ve 
12/12/1999 tarihlerinde Devlet memurtan için yapılmış olan merkezi 
sınavlarda 70 veya d~ha yukarı puan alarak başarılı olanların hakları 
sözkonusu Yonetmeliğin yayım tarihi olan 0310512002 tarihinden itibaren iki yıl 
süreyle geçerli olaca~ı hOkme bağlanmıştır. Bu adaytarın, ÖSYM Başkanlığı 
tarafından 06-0710712002 tarihinde yapılacak olan KPSS'ye girmiş adaylerta 
birtrkte bu Başkaniıkça yapılacak yerieştirmelere başvurmaları mümkon 
oldu~ undan hemangi bir hak kaybı sözkonusu olmamaktadır. 

Ülkemizin içinde bulundu~u ekonomik durum ile uygulanmakta olan tasarruf 
tedbirleri de dikkate alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlannın acil ve 

- zorunlu hizmetleri gereğince lisans programlanndan ve meslek 
yüksekokullarının adalet ve teknik programları ife mesleki ve teknik 
ortaöğretim kuı:umtarının adalet ve teknik programları dışında Qiğer okul ve 
bölüm mezunlanndan personal istihdam etnie ihtiyact duymaları halinde, yeni 
bir Kamu Personeli SeÇme Sınavı'nın yapılmast gündeme getebilecaktir. 

----e----
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~ 

Afyon :'OZŞÇ)Y·<·· 
. \J-

Halil lbrahim Anavatan Partisi KATILMADI = .. -.-.- ~ 
Afyon . JEteı<.:: Mehmet Milliyetçi~ Hareket Pa KATILMADI .. -.-.- ~ 

:ı Afyon y~~i_t;J~~. Gaffar Demoktc:ı.tikSol Part KATILMADI -.-.- -.-.-
Ağ n 'ER'lJf:M.AZ YaŞar Anavatan Partisi KATILMADI -.-.- -.-.-
_Ağn :ESIN::.t:;:_, , :Celal: Anavatan Partisi KATILMADI -.-.- -:-:-
·Ağn .. -. "·*-· KONYAR. . Müsa · DoğruyoLPartisi KATJLMADI -.-.- -.-.-
Ağ n . "SEVEN'•. Nidai; MilliyetÇi Hareket Pa KABUL . 25.06.2002 16:11:25 

.. Amasya· 'GOllE: .. _ Akif . Adalet ve. Kal ki nma 1 KATILMADI .. -:-:-
Amasya. .. tYt~Y.A -~ · _AHmet Doğruyol Partisi KATILMADI .. -:~:-· = .. 

SA~~' ALPHAN ~öriül DemokiatikSol Part :Amasya -- . KABUL 25.06.2002 16:11:48 --Amasya uçNş:,;~·; ~- Adr#m Milliyetçi Hareket Pa KATJLMADI ~:-:- ı -...l .. 
Ankara AKSutUT Yıfdınm DoğruyoLPartisi RED 25.06.2002 16:11:25 

ı Ankara 
. t: ·;:~. AK$GMENÇ MUGI~ Oya_,: Saade(Partisi KATILMADI .. . . ... Ankara ARSE:VEN NeJat: Anavatan Partisi KATILMADI -.-.-0"1 -.-.-- Ankara A~SlJ\N:.:. Mehmet Miliiyetçi-Hareket Pa KATILMADI .. -:-:-

Ankara AY:OlN~:_. . . !<o(8y MilliyetÇi 'Hareket Pa KATILMADI .. -:-:- N 

Ankara . ,AYG~N,'·' Qğı.ız_ Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:20 tJI 

Ankara .... i(; } aAY.ER;-. Meida Demokıc-dik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:58 0"1 

Ankara B.EDÜK· · S~etAnkan Doğruyol Partisi KATILMADI .. . . N = 
Ankara ç_~Ll ıÇj:::· . M.; Z-eki Saadet Partisi KATILMADI -:-:- o -.-.- N 

Ankara ÇETJNU:::: · ŞefRat Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI -.-.- .. 
Ankara ÇE.Vtıç:r., S edat: MilliyetçiHareket Pa KATILMADI .. -: ... :-

. }~ : .... ~~~-~ ' . : ·-~~:·;~ . .. 
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Ankara 

Ankara 
:;Ankara 

,,Ankara-

;~Ankara 

·ı Ankara 
Ankara· 

-·Ankara 
_-·ıAnkara 

Ankara: 
_.Ankara 
.. Ankara_ 

Ankara-
Ankara 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya~ 

-.Antalya--

Antalya 

Antalya' 
Antalya 

Antalya 

~----f:- ~Jtıpyadı :-~ 
--:ı:çıç~r--

-:; :. ı'EROJXt~i. 
-~'GO~ 
--~~O~.CAK 
-~~ŞlKt$.R---

'IÇJ-t.~~l~~\~-- --
-~oÇ'OK.: 
~zb~IR · 

-.~zı:jö~u -
--~-~~Ç~I:-

~- --ISANAY:'. 
.şe®N"ER 
:$~t{-_-_.-

..... ·TÜMEN-:-_~; 

otucAK 
ULU._Gr:!AY 
YAfif\l{CI-

··AYdÇi.GAN 
cj~'(~Jo-
.. ÇeLÇr~t· 
ıÇ~~t~~fi;- ,_-

-.- .. l_GOgp~ 
:. ıMQ~SOGLU 

. !o: ~ !}~~-~.\~:. 

.:)'f'= :- Adı-
-~:. - .·-

c~mn 
BirRan 
u !uç 
Ay~e 

.Ali'-:-:" 

H~aYfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
M!-lsta:fa Cihan 

oEWPP 
_ .. xoçeı: 

M;-zeki 

Aydin: 
Rıza-

H ikili et 
Ş~ı.tket Bülent 
c~-rig~ 

Mehmet 
ş~ufi:: 
:J<eri_ial 
-lb$hit)ı 
.ös1~iah 

~ -?•~,f~ 

Parti ı Oyu Tarih 
BağımsıZ,Milletvekili 1 KATILMADI -.-.-
Anavatan: Partisi 1 KATILMADI .. 
Demokratik Sol Part 1 KAaUL - 25.06.2002 
DemokratikSol PartiKATILMADI -.-.-
MilliyetÇiHareket Pa 1 KABUL 25.06.2002 
Demokratik Sol Part 1 KATILMADI .. 

- . Milliyetçi Hareket Pal KABUL 25.06.2002 
MilliyetÇiHareket Pal KABUL 25.06.2002 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 25.06.2002 
MilliyefçfHareket Pal KATILMADI .. 
Adalet \re Kalkinma ll KATILMADI -.-.-
Anavatan Partisi 1 KATILMADI .. 
Demoı<fatik Sol Part 1 KA TJLMADI -.-.-
Demokratik-Sol Part 1 KABUL 25.06.2002 
SaadefPait;isi ı KATILMADI .. 
Demo!Q'atik Sol Part 1 KABUL 25.06.2002 
MilliyetÇiHareket Pal KATILMADI .. 
Anavatiu:l' Partisi 1 KABUL 25.06.2002 
DoğruyolPartisi IKATILMADI .. 
Doğruybt Partisi 1 KATILMADI .. 
Doğruyol-Partisi 1 KATILMADI .. 
Anavatan. Partisi ı KATILMADI -.-.-
Milliyeti;i:Hareket Pa 1 KABUL 25.06.2002 

Saati 
. -. 
. . 

16:11:26 
.. 

1~:11:21 

. . 
16:12:35 
16:11:24 
16:11:23 
. . 

. -:-:-
. . 

-:~:-

16:11:17 
. . 

16:11:25 
. . 

16:11:24 
. . 
. . 

l~i~j1:29 
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Ili · >_:.il;'~ ~- :;~~i$9yadı 
., ~- ., : .. 

Adı . ~-·~/i-~~ ~ ~ 
Antalya -9Kfi~ M'eJirlıat zeki 
Antalya. - · ·ı-$~XlNi> · A.h!liet Sancar 
Antalya ;$Atı!ijt Mf#in 
Antalya. · · · · Jt6$.i{AY: :LT9f.1ça 
Antalya :·_-- . TQNAÇ.J-~ .. Ne~ıin 

:ı Antalya 
·Artvin 

ıyu~· 

.. _ı_sAYE®< 
l\{4Ştafa 
ef9an -- .. EKINC.I:ı ·. H aŞan 

''~lj~YA :c.an9iz 
pı~~- Harıt ·· 
GO~ı.?·. . .Afr_Rıza 
kTIMÖ_l)O~LU ı;rtüğruı 

ONG,_PN.· Bekir. 
ı ... ' "·:>::r IPIŞfqN:SOT Sema· 

0'1 
~ UitiNlR.MAK Ali;-· 
ı .Y.AL.QYA ··vgı<Sel 

:P ·· 1~'0].15~~ (-: rıha:D .. 
·~C>~.r;N- . '(t.y~ih': 

Balıkesir ··<3.04t~K:IN · ·Numan 
Balıkesir .. :ı(;Q~~-::-: .. AQ~h Oktay 

Balıkesir ·>.-:·!~~}~! HitŞ~yin 
Balıkesir· -·~<- T~er 
Balıkesir ·._: __ :ı~~N M.)~aven 

. ..::.~ ; ·:~-:'4.i-~ -;' t··:~ 
~-.... ·A· J;i..: ...... ::..,.~r-

;:l?arti 1 Oyu Tarih 
Saadet ,Partisi 1 KATILMADI 

'Demolgatik Sol Part 1 KATILMADI -.-.-
.-.~ .. ~.1 Demo~tik Sol Part 1 KATILMADI 

Milliyetçi)'iareket Pal KATILMADI 
MilliyetÇfliareket PalKABUL 25.06.2002 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 25.06.2002 
Demo!\iatik Sol Part 1 ~!.Tt U P 8+~ru -.-.-
Doğruyot'Partisi IKATILMADI ı-.-.-
Anava~n partisi ı KATfLMADI ı-.-.-
Demokfcıtjk,Sol PartiKATILMACI ı-.-.-
Doğruyol-Partisi 1 RED 125.06.2002 

··oemokfatikSol PartiKATILMADI ı-.-.-
Milliyetçi Hareket Pal KABUL 125.06.2002 
Toplurı:tcuPemokratiKATILMADI ı-.-.-

Milliyetçi Hareket Pa 1 KABUL 125.06.2002 
Anava~ı:ı Partisi 1 KATILMADI ı • • 

Doğruypl Partisi ! KATILMADI ı-.-.-
Milliyetçi'Hareket Pa ı KABUL 125.06.2002 
Oemokiatik Sol Part 1 KABUL 125.06.2002 
Doğruyoi;Partisi 1 KATILMADI ı • • 

MilliyetÇLHareket Pal KATILMADI ı • • 

Demokratik Sol PartiKATlLMADI ı-.-.-
Demokra.tik Sol Part 1 KABUL 25.06.2002 

-~: ~~- ~; 

Saati 

-.-.-
-:-:..:... 
-.-.-
16:13:14 
16:11:16 

··-:-:-
-:~:-

-.-.-
16:11:18 
-.-.-
16:11:21 
-.-.-
16:13:31' 
-:-:-

16:11:52 
16:11:18 

16:11:18 
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-,ili . -- ~~ L~~~byadı ı· ır·j~~r ; Adı :-Parti Oyu Tarih Saati 
Balıkesir OZGÇJN.- Ism~il Adaletve-Kalkinma ı KATILMADI .. . . ~ 
Balıkesir 

._ .. 
&ıLM.AZYILDIZ : flyas · Doğruyol Partisi KATILMADI = -.-.- -.-.-

~ Bilecik :ARI$A,CI Hüseyin .. -- MilliyetÇI_ Hareket Pa KATILMADI -.-.- ... 
~ Bilecik VAR,DJ\R Sebahat Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:55 

Bingöl .. GOr:J~Rt: Mabfuz Adaletve'Kalkinma ı KABUL 25.06.2002 16:11:18 

:ı Bingöl ]{Q~~TATA HO~amettin SaadetP~rtisi ~TILMADI .. . . 
Bingöl .. YO~o~, Neeati 

~ . ~ . 
Ooğruyoi.Partisi KATILMADI . . . . 

Bitlis --ÇEVf!(·C _ Yahya Doğruyol Partisi KATILMADI -.-.- .. 
Bitlis EijG~E.N zeı<i- · Adalet .ve Kalkin ma ı KAB.UL 25.06.2002 16:11:58 
Bitlis ·- --- - G.,_XfJAt.J . Edip Safder Anavatan Partisi KATJLMADI -.-.- -.-.- . ı = 
Bftfis 9~t:'?::· Jbrahfm Halil MilliyetÇi tfareket Pa KATILMADI 

... -.-.- -.-.- -__ ~P;!~K_IN lstnail Adalet-ye Kalkinma ı KATILMADI ı -Bolu -.-.- -.-.- -...l 

Bolu - tiQ$Y~R Necmi DoğruyolPartisi KATILMADI -.-.- .. 
ı !Bolu ~ i._~-~- I<AR$~lOGLU ;, Must8fa Demoktatik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:27 

.;;ı.. 

!Bolu -ÖZCAN- _ Er:$ay: MilliyetÇI Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:30 0\ 
.;;ı.. 

ı !Burdur --
CQŞ~t)NER Süleyman · Milliyetçi'Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:18 

Burdur MA~I:t::-': Hasan Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:14 
ÖRS--~f;,.,:•: :~ •. M~~tata Doğruyol Partisi 

N 

Burdur . KATILMADI -.-.- -.-.- Ul . 
Bursa ~~ /\If'-·. Demokr8tik:Sol Part KATILMADI -.-.- .. 0\ 

O:!.' 

Bursa a~"AAetı- Aft.Rahmi Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:21- N 
Q 

Bursa _ÇEU~!i;Y. FaruK Adalet ve .Kalkinma 1 KATILMADI 
Q ...... -.- .. N 

Bursa . GÜlEMER Fahrettin Demokfatik Sol Part KATILMADI .. . . 
Bursa . ' KARAP,AŞAOGLU Midirnet Altan Adalet ve Kalkinma 1 KABUL 25.06.2002 16:11:25 

~;:ı ~ iı.~~s~ ; -~ t ~~· .~·-
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U'ı 

ı 

Jli 
]Bursa 

Bursa 
Bursa 

:ı Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankın' 

Çankın 

Çankın 

Çorum.· 
Çorum 
Çorum· 

Çorum 
Çorum 
Denizli 

-:.~";7/"' 

.. : .. ! ır n~~pyadı 
~Ö~~AZ 

· .. tocl,iK.~. 
:ORffi\1\1. 
öNAi:i_.r·:~. 

öZA\.e~: 
. . ~öN~SZ 
· ·SQ~!;~ÇIOGLU 
şEr{~~-~ 

I~Y~~·t, 
t~M~:N:· 
YAI~IN.~AYIR. 
I;R~QMER 
KIRB~$ 

' . :'ŞAHIN?: 
bü~&-:· 

KA.~Wız 
·.ıKEL~Ş:· 
~~s.9r:~'·;-

' . ı ÇAY.::{·:.~:-. 

H~Tl_@GLU 
'· .- ıKAAAf:A; · 

KAYiRJeJ.: 
.·.ıAslAfi~~ 

~ ., .... -.. .. :.:-~.:·~~-: 

r ' Adı ~p~lrti 1 Oyu 
H~?ti Demokratik' Sol Part 1 KA TILMACI 

OfKan Demok~tik ~ol Part 1 KABUL 

J3tJftı~n . MilliyetÇrHareket Pa 1 KAB.UL 
··Reeep Demokfcltik·Sol Part 1 KA TILMACI 
··f~man DoğruyoJ Partisi 1 KA TILMACI 
,Kenan AnavatBij Partisi 1 KABUL 

· ·Aiımet Saadet' Partisi 1 KA TILMACI 

öfii:a~ MilliyetÇI~Hareket PalKABUL 

Türhan Anavatan p·artisi 1 KABUL 

()~z: Doğruy()t ,Partisi 1 RED 
·'Ertuğrul Adalet ve ~alkin ma ll KATILMADI 

C~iıihur Mustafa Anavatan Partisi ı KABUL 

Sad_ ık Demokratik Sol Part 1 KABUL 
Nevfet ı Doğruyol Partisi 1 KATILMADI 

Hakkı ı MilliyetçFHareket Pa 1 KABUL 
HOşeyin ı Saadet Partisi 1 KATILMADI 
lif_aı1 · IMilliyetÇfHareket PalkABUL 
B~~r. . . ·' , ı Bağımsi:Z Milletvekili 1 KA TILMACI 

Atidulhaluk Mehmet ı Bağımsız Milletvekili! KATILMADI 

'(asih lSaadefPartisi IKAT1LMACI 
Melek: DENLI . . IMilliyetçfHareket Pal KATILMADI 

.Vabit: IMilliyetÇi~Hareket PaiKAB~L 
Beyhan IAnavata~:.?artisi IKATiLM~DI 
~ ~ .··• ... '· : ,: ~:~-- ~· : ... 

Tarih 
-.. 

25.06.2002 
25.06.2002 
-.-:--.-
.. 

25.06.2002 
-.-.-
25.06.2002 
25.06.2002 
25.06.2002 
.. 

25.06.2002 
25.06.2002 

25.06.2002 
-.-.-
25.06.2002 
.. 
.. 
.. 

-.-.-
25.06.2002 
-.-.-

Saati 
-.-.-
16:13:15 
16:11:16 
.. 
. . 

16:11:23 
.. 

16:11:31 
16:11:20 
16:11:32 
-.-.-
16:11:29 
16:13:08 
-.-.-
16:12:22 
.. 

16:11:22 
-.-.-
-.-.-
. . 
.. 

16:11:24 
-.-.-
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0\ 
0\ 
ı 

'..._ ...... _ ..... ~_, • :'"ı.;.~.:;~:-·:":. 

·.:ili ::···:':.~~-- t ~-1f:~byad• 
Denizli · .' .fA~T'-

:ı Denizli .. ::, ,: ij::~yfN'·, · 
Denizli . - · . IER~BI 

··oenizli ... ..... I:Gö#.QKAYA 
Denizli = .····, IJ{~~fN---:'; 
Denizli · IJ(O~ATMAZ-

···Diyarbakır ·· : -- :·· ~ fAS~r~f-- ··· 
Diyarbakır IA11K:":~· 

Diyarbakır --.· fQIJ.,l;~~;-:. · 
Diyarbakir -.· : · -- , rn~~-RTOGLU 
Diyarba~ır : ... ~ lt:~b~o~MUş 

··Diyarbakır ... --I~Qf@.'eY . 
Diyarbakır- ___ ıf'IAşı~r~· 
Diyarbakir: '- :,·=•t>:;r lf1A~~tu 

Diyarbakı'r l$§'(qA_Ö<lLU 
Diyarbaldr .. ı $OME~--- ·· 
Diyarbakir ,~ -~ ~,.: . ın.tR.~ . 
Edirne :·- -1-~l.!@<::_:.-

-·~:!~:~:--~~~~~ .. ~c·~~~i·. 
Edirne ~ ı Şf~_!~t. ~ :·· 
Elazığ ı~tl}iji~":-
Elazığ . ~ -···ı®s1~f';: · 

:~.f 7""f~--:-:-~_.:-. 
-.-:c~:-c:~ 

. t~ :=~~~ ~ Ad1 1 'Pa.rti . 1 · . Oyu 
.. fNt~fa Kemal. ·ID~ruyo1Pai1isi · IKATJLMADJ 
~allh 1 MilliyefÇi_Hareket Pal KABUL 

_:ı}i'asan 

Mehmet 
Atı'.~ .. 
Mehmet 

.osman 
~ tırettin 
Nti~ettin 

-· · M~hinet Salim 
Abaulbaki · 

S~Cit; 
Seyyit Haşim 

· • 1 öirl~rVehbi 

Scl)ğatullah 

sa1ıh 

M'd.Oisamet 
.. Evt$.n· 

· 'Aii;~met 

Mti'Ştafa 
-. şaHari 
M~et 
-·M~ta 
. -~~ 't·.:::._·. ~ 

·· :·.:··'...1 Demo~k Sol Part 1 KASUL 

DoğruyôfPartisi ı KATILMADI 
Milliye(Ç(Hareket Pal KATILMADI 
Demokratik Sol Part 1 KABUL . 
Adalet ve Kalkinma ll KABUL 
Doğruyol Partisi ! KATILMADI 
Anavata·rı.Partisi 1 KATILMADI 
DoğruyolPartisi IKATILMADI 
Anavatahf'~rtisi IKAB_UL · 
SaadefPar{isi 1 KA TILMADI. 
Anavatan. P~rtisi ı KABUL 
SaadefPat1Ysi 1 KATILMADI 
Anavatan Partisi IKA TILMADI 
Doğruyoi Partisi ! KATiLMADI 
Demok~tik Sol Part ı KABUL 
Anavatan Partisi 1 KATiLMADI 
DemokfcUik Sol Part KATILMADI 
Demoki'afik Sol Part KABUL 
Demokfatik Sol Part 1 KABUL 
Bağımşiz Milfetvekili 1 KATILMADI 
Milliyet~1iareket Pal KATILMADI 

J !"~.: :•~ .. 

Tarih 
.. ---. . 

25.06.2002. 
25.06.2002 
. . 
. . 

25.06.2002 
25.06.2002 

-------
.. 
.. 

25.06.2002 

25.06.2002 
.. 
.. 
.. 

25.06.2002 

ı-.-.-
.. 

125.06.2002 
25.06.2002. 
-.-.-
-.-.-

·saati 
-.-.-
16:11:29 
16:11:35 
.. 
. . 

16:11:39 
16:11:57 
-.-.-

-:-:-
16:11:36 
-:-:-
16:12:09 
- .. -.-
. . 

·-:-:-
16:11:22 
-.-.-
-.-.-
16:12:58 
16:13:05 
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.. ! _._i.-~~;"-~··-:-.:.:.·;~ 

in - ~ .. , ~ . ~ ; ~~t~ŞOyadı · ::· ' ; ~ 

Adı ' .;:P:arti Oyu Tarih Saati ;~ ;~: . 

Elazığ· __ ."_; "; :o~t<- ıatır · SaadetJ=1~i'tisi KATILMADI -.-.- .. ~ 

8azığ· 
: .• _--i J"J,JfilÇ:. :- AJ:tmet Cemi! SaadetPartisi KABUL 25.06.2002 16:11:20 = ;• a: 

Erzincan ··:AKS.V;:. : ~iiırali -...... Milliyetçi Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:12:19 ~ 
Erzincan -!: KA.FJJ%.A YA :T~yhit Ada! e~ ve Kalkinma 1 KATILMADI -:-:- . .. 
Erzincan -: ~l<A.~ELLE ; ~~bahattin Doğruyol Partisi KATILMADI -.-.- -.-.-
Erzurum I;~TtlGAY :Zeki~ Doğn.iyoi·Partisi KATILMADI -.-.- -.-.-
Erzurum 

- -~ - ----
ESE~(;ÜN ~lü~ Saadet. Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:20 

Erzurum ~.O.~OEMIR ~W az Doğru}'ol Partisi KATILMADI -.-.- .. 
Erzurum H,l~_Q-~LU . MQ~hit Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI -.-.- -:-:--
Erzurum ~- i<P~$·~:::' .. , Js.rilan ' Milliyetçi .Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:56 = .. 
Erzurum -~.KU~~cı · f~iirettin Saadet partisi KATILMADI -.-.- -.-.- --Erzurum . ;p~t.. :M1~~ : Saade.(Partisi KATILMADI ı -...l .. . . 
Erzurum •. :P:Q~l'' . -~ı:ni · Milliyetçi :Hareket Pa KATILMADI -.-.- -:-:-

ı 1 Eskişehir ... :. ,j ALŞAY'-·· . NEi_cati , DemOiaj;ıtik Sol Part KATILMADI -.-.- -.-.-.;... 
O\ !Eskişehir . ···- i BQyQ~ERMAN ·. M~hmetMail , Bağımsız Milletvekili KABUL 25.06.2002 16:11:50 -...l 
ı !Eskişehir Pf=.ÔJ;~i;:K J~rahim Yaşar Anava~n Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:23 ·. 

Eskişehir '-~JR·: ·. M_~hmut : Demoki:atik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:20 N 

Eskişe!Jir sA?A~· $.Qieyman Servet ~ Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
uı 

.. -·- -.-.- .. 
Eskişehir Y'I~'Qi.J:lJM . ~eliriıet Sadri . Doğru}'oi.Partisi KATILMADI O\ , .. ~·; .. . . 
Gaziantep · ;N\tA~. Nijretttin Adalefve Kalkinma ı KATILMADI N .. . . c 

:. lAY:;{;:))~ iv'·-. ·Mebmet MilliyetÇi Hareket Pa 
c 

Gaziantep KATILMADI -.-.- -.-.. - N 

Gaziantep . ! J.L.:IKŞ~Y .AJfi.l" Demokıj~k Sol Part KATILMADI -.-.- .. 
Gaziantep : f<ON.Ql{O<lLU - ~bij;ıhim DoğniyoJ -~artisi KATILMADI .. -:-.-.-

<~::::~ı··. -·'; ; ~.: .":... .. 

o 
~ 



ili 
- -

·[.; ~:_~i~yadı ... u~_~ı i Adı -_ :·Partt· Oyu Tarih .-- .Saati 
i Gaziantep ---· :t:;>z~~fR ~!~;: MilliyetÇi'Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:23. ~ 
Gaziantep JAşı:Mf,· Mu~tafa Rüştü Anavatan: Partisi I:A-SVL = 

·- ·- .-. . . 
~ 

Gaziantep TIR!')U{I- Mehmet Hanifi _.j, MilliyetÇi" Hareket. Pa KABUL 25.06.2002 16:11:18 -.-..... _-:. 

~ Gaziantep Yll..M'~~, ~ MU-stafa Demokfafik-Sol Part KABUL 25.06.2002 . 16:'12:26 
Giresun ~<3m'· . '" ·- ~--· __ -·- H~san Demokfci~k Sol Part KAB'UL 25.06.2002 16:11:16 
Giresun- 'Alı(J~~ T$fiah SaadetPartisi KATlLMADJ· .. . . 
Giresun -· ---- ··4 KARA::::.- - Burhan - Doğruyol-Partisi KATILMADI -.-.--- -:-:-
Giresun _ YA~t,f Mustafa Milliye(Çi ·i-f areket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:45 
Giresun ~IMÔ.SLU Ra_sim Doğruyol-Partisi KATILMADI .. . . 
Gümüşhane. __ .DO~~ .. Lİftfl' ' . Saadet~Parlisi KATILMADI .. = . . .. 
Gümüşhane - · ·-- · 'fAşt.w-. Sean· ---. MilliyetÇf·Hareket Pa KATilMADI -.-.- -:-:- ---Hakkari ?AA~ E\jliya Demol(rŞÜk'Sol Part KAB.UL· 25.06.2002 - 16:11:23 ı -....l 

Hakkari PIRf:l~BEYOGLU - M~ir Anavatah ;Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:25 
ı Hakkari ~ ' -_: . töRit.~-~<. - H~kkı - Doğruyol :Partisi KATiLMADI -.-.- .. 
~ Hatay AYKCJT.: HaRkı Oğuz Anavatan· Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:19 
QO 

ı Hatay ~ . -~ ÇIRKfW· Sôleyinan Turan _ MilliyetÇi Hareket Pa KATILMADI -.-.- -:-:-
·Hatay. f: b0{9~N; M~fimet Doğruyel Partisi KATILMADI .. .. N 

Hatay ;~· GEÇ~ ~~~~fa Saadet' Partisi KATILMADI -.-.-- -:-:- Ul 

Hatay ~- -: ~~:3· GONAV· Ali''- Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:17 0'\ 
-=· . 

Hatay ~N ~etin: Saadet-Partisi KAT~LMADI N -.-.- .. Q 

Hatay ~IStlf(:QGLU Levent AnavatiiffPartisi KATILMADI 
Q -.-.- -:-:- N 

Hatay ŞANEilR;~: M~f-lrnet MilliyetÇI Hareket Pa V'~~(. 
Hatay ··- fAf{~N Mefıtnet Nuri MilliyetÇi:Hareket Pa KATILMADI ı-.-.- ı-.-.-

-- f ~ ; ! ~y.;:'~~f--~ ~ ~1:~- ·. --- 1 • 

o 
~ 
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~ 
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ili 
Isparta·· 
Isparta·. 
Isparta_.-
Isparta 
lçel 
lçel 
I çel 
lçel 
lçel 
lçel 
lçel 
!çel 
lçel 
lçel 
lçel 
(çel 
Istanbul 
Istanbul,_ 
Istanbul-
lstanbur 
Istanbul·, 
Istanbul' 
Istanbul. 

- ----- ı;;~T$Şoyada-~ - l;_.:}l~; ~,--Adi 

,_ -=-------r:m:.·_< ,_ -.~r~!t~~ 
· ' 'MUMPO 1 ~~n: 
-zq~U- -·~~~tafa 
E~*i-~:ii··· Ali ... ~;-
-·~ONGQR Ai i 
G-WsN· turii~n 

-'KAY~;-~· X~IÇI'1 

Kli;J~Ç:'.=: Hl~~y~t 
·- ~-öKS);),Z'{ eıııs· --
--·öiG~"N-ç ~dip. 

. ·$~~'*:~~~-- .AI(if_; _· 

TA:Llf:..1~/ -- . M~Jstemihan 
ıı=~''I~Bfe)~LU- ,, ... ;c_~6it-

·Yil.~.---- Ayfer. 
..... YÜC};U:N RQŞtifKazım 

::·,. -ıA.D,.~~t.;·,~i :G~r~ı. 
. :, ·ıAGAÖ:~.ı..u F.S,SI!ı : 

·1':i; IAKARC'Att · ·Btl.ienf 
. ·-·A)<~f!J.•::, . 

., ·:A_Kf~p~J; Zi~; 
. ·~·' -~~~;,~·. --·~i; . 

-~ ımorqAN- ·AljS!!' 
!~~~;§r;; -~ . ~~-~-

·partf Oyu ·Tarih 
MilliyetÇI;.Hareket Pa KATJLMADI -.-.-
DoğruY,9t Partisi KATILMADI -.-.-

--:~ ıAnava~iı Partisi KABUL 25.06.2002 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 25.06.2002 
AdaletveJ(plkinma ı KATILMADI -.-.-
Bağımsı~_Milletvekili KATILMADI -.-.-

· Doğruyol. Partisi KATILMADI -.-.-
Milliyetçi :Hareket Pa KABUL 25.06.2002 
MilliyetÇi Hareket Pa KATILMADI -.-.-
MilliyetÇI)ctareket Pa KABljl 25.06.2002 
Demok[atik Sol Part KABUL 25.06.2002 
Demokratik 'Sol Part KABUL 25.06.2002 
Demo~~k Sol Part ~cABvc_ .. 

·MilliyetÇi, Hareket Pa KATILMADI -.-.-
Doğruyoi:Partisi KATILMADI -.-.-
Anavat~tı :Partisi KABUL 25.06.2002 
OoğruyÇJ;Partisi RED .. 25.06.2002 
Demokf?tik Sol Part KABUL 25.06.2002 
,Anava~n-:Partisi KATILMADI .-.-.-
ı Adalet v~ · Kalkin ma ı KATILMADI -.-.-
Demo~ Sol Part KABUL 25.06.2002 
Demo~lçSol Part KABUL 25.06.2002 
'Anavatan Partisi KATILMADI -.-.-----

., . ~-.-:·.,.:ı. 

-Saati 
--:-:-
-~-:-

16:11:23 
. 16:11:19 
-:-:-
-:-:-
-:-:-
16:11:33 
.-. -.-.-

16:11:40 
16:11:20 
16:11:34 
-:-:-
-.-.-
-:-:-
16:11:18 
16:11:20 

. 1.6:11:20 
-:-:-
-:-:-
16:11:55 
16:11:29 
~:-:-
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in ::.•i"->"8o d Ada ~-Parti Oyu Tarih · Saati ----- : :.~::·-. ya ı --
Istanbul '-' ~ıl;$'' .-t#mi Bağıriı'sız Milletvekili KATILMADI -:-:- :-3 -.-.-
Istanbul · !\Y~İPIN Ayaıh· ·- Anavatan • Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:32 = . ~ 

~ Istanbul A)!RfM, ~ Şcjmil :··- Anavatan. Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:40 
Istanbul SAŞE:~_ .-- _ f?ıusf.:afa · Adaletve"Kalkinma ı KATILMADI -.-.- .. ~ 
Istanbul _ --. $A~:EGMEZ Mukadder Saadet Partisi KATILMADI -.-.- -.-.-
Istanbul BUP:N<'- R(dvan Bağımsız Milletvekili KABUL 25.06.2002 16:11:38 
Istanbul <J(}ŞKUN -Ali· Adalet ve Kalldnma ı KABUL 25.06.2002 16:11:57 
Istanbul ·_ÇA$~· _ Nami Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:16 
Istanbul __ ÇA~. Ahmet Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI -.-.- -:-:-
lstanb~l -ÇI~~-R..: _.tansu Doğn.iyol _?artisi KATILMADI -.~.- .. = .. 
Istanbul ~ıt~DOGAN . ·- -Parihan Demokratik Sol Part KATILMADI . . .. --Istanbul _QQgy~·;: Mostata BağıriıS:i.Z Milletvekili KATILMADI .. ı ....ı 

- ... :.. . . 
Istanbul E.CtW'It -~ Stlfent Demoxratr"k Sol Part KATILMADI .. ·. -:-: 

ı llstanbul - : ; ".:i : ~ EMT:t~"ı · . Süleyman Arif SaadsH:,artisi KATILMADI .. . ~ 

-'- llstanbUl .ERfjENER Ydcel . Demcikr3tlk Sol Part KABUL ~ . -. 25.06.2002 16:11:20 
ı llstanbul ··- Fl~r:-: ~~inetF.uat Anavatan Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:23 

Istanbul ·- GÖ:'l<~\' atilEmt Ersin Demokfcib"k Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:25 N 

lstanbt.!l ·- - ~ ~ ., -; GOe.ı::':·:· MŞhoıet MilliyetÇi Hareket Pa KATILMADI Ul -.-.- .. . 
lstanbt.!l - ; -:·:~ı ~O~ŞfL· ~r Demôi@tik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:34. 0\ 

:t -. . 
Istanbul .. ~ooz :. lffc!n· Adalefve Kalkinma ı KATILMADI .. -.-.- N = 
Istanbul·; GOZf;t·._ A"~met. Demdki3tik Sol Part KABUL 25.06;2002 16:11:15 = N 

Istanbul J..Rm.;.'-'- . ~$~ Anav•n Partisi KATILMADI -.-.- .. 
Istanbul -lR®'ÇELIK ~eiımetAii BağıııiSIZ!Milletvekili RED 25.06.2002· 16:11:41 

-~ ~ --~ ~~f~H -· .- - -'~-~:~ _; .-·-
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·ı· '• . ,k; h1~"-:.·•. d ' 11. --~ --+~. -~Rbya 1 ,, 
Istanbul _ =_:_ --:~~~N 

Istanbul ·- : < ]~_§!:!::{ · 
Istanbul · - : f~OYUNLU 
Istanbul - . •- ·_ : .fKARARUş 
Istanbul - .. : - .: J~ VAR:· 
1 b 1 __ , . . ıv-ıf.rri'Jr.-: \' 
stan u :: . . :, : 'J.l}ILtv-·.-·,·, 

Istanbul · · > · __ -_ .. c.·- JKölA1Ç-ç16~LU. 

Istanbul · · ·IKO~Aôe3tu 
Istanbul -- !KöŞE~:~-= · 
Istanbul ·- fME~FfEs 
lstanbui . ·- [MSRfr:~~:- · 
lstanbut . · . fNA~fit~:, ' 
lstanbuf · fô~Ui-; · 
lstanbuf : _. ;-_. · · ':·; toı<oıtüş"· 

Istanbul -IOZ·S:\.~!: . 
Istanbul· ",:-.lö~:-
Istanbul . ~ t~:zKAN::: 

· 'Istanbul, - ;,: j . _:_!.öl"f.{)RK . 
Istanbul · :~I:PA~f~:;;:~ -;.; 
Istanbul . : :~$~~a,AN 
Istanbul. :· ~· ... 

ı;$JP,~: .. ·, Istanbul 
Istanbul ı ·_::,q$Ö~Ö~LU 

-,,:.-: u~~.!~'r:;,, 

. !.~ ... ··--~--

-·~~q~ı < Adi 
. 'i _ı·-~ .. : . 

·.t~~i! 
'ffiiŞeYin 
;tiımaz 

·~re 
. :caiiit' 
.~an 

_·ı~Yri-
Eitire' 

M:<rahir 
· ·A~.:rJin 
··HaseYin 
NŞSnn 
Arr~·, 

N azi( 
Esat: 

H~Hb8amettin 
Sliljiln 
·aozkurt Yaşar 
Metlrri_et 

-·Ne&ıet 
suıtıiya 
~: 
Mqi$t' 
~.; ~:154_~ 'ı 

f~rti · 1 Oyu 
:1 Ba~ın-fsii Milletvekili! KATILMADI 
:ıAdalet%'Kalkinma ılKABUL 

-:.;. .. . IAnavatar{Partisi 1 KA TILMACI 

ToplurfıM"Demokrat 1 KATILMADI 
:ı Anavatan Partisi 1 KATILMADI 
Demo~tikSoiPartiKABUL 

. 'Do~ruyaı·=Partisi 1 KATILMADI 

AnavatanPartisi IKATILMADI-
DemotÇratik Sol Part 1 KATILMADI 
D~ruyo1 'Partisi 1 KA TILMACI 
Demoı<talik Sol Part 1 KABtJL 
Anavatan Partisi ı KATILMADI 
SaadetPartisi IKATILMADI 
MilliyetÇfiiareket Pa ı KABUL 

· ·MilliyetÇi' Hareket Pa ı KA TILMACI 
Demokratik 'Sol Part 1 KATILMADI 
Anavatan Partisi 1 KABUL 
MitliyetÇfHareket Pal KABUL 
MilliyetÇfHareket Pal KABUL 
Dernoktatik Sol Part KABUL 
DemoJql(ffik Sol Part KABUL 

DemoJctdtii(Sol Part 1 KATILMADI 
MiHiyet~Hareket Pal KA TILMACI 

~~;! to• . ., 

Tarih 

25.06.2002 
-.-.-
.. 

-.-.-
. 25.06.2002 
.. 
.. 

-.-.-
-.-.-
25.06.2002 
.. 
.. 

25.06.2002 
.. 

-.-.-
25.06.2002 
25.06.2002 
25.06.2002 
25.06.2002 
25.06.2002 
.. 

-.--.----

ı Saati 
---.-

16:13:00 
. -:---:-
-.-.-
.. 

16:11:23 
-:-:-
. . 

-:-:-
-:-:-
-16:11:23 
. . 

-.-.-
16:11:21 
-.-.-

• .. 
16:11:19 
16:11:23 
16:11:30. 
16:11:57 
16:11:21 
-:-:-
-:-:-
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.. _ ~-~;- --

.lu-
;-_.; -~ :;~~~~ada i.: -~rh2\ ~ Adt ;;l~~rti ·Oyu Tarih Saati 

Istanbul- 'Ş~.\-.·· · , M~.tımet Ali Adalet,\/$ Kalkinma ı KABUL 25.06.2002 16:11:23 ~ = Istanbul ---- -:·.r..·-_::. T AN.Eff!;-- , - · AJtijıet Demo~tik Sol Part KATILMADI .. . .. a: 
Istanbul .. rr~.f;~'-'· · . 'GJroeş ." .. _'""':,:. Anav~ Partisi KATILMADI . . . . ~ 
Istanbul 11Attr~ ~ SiideUin BağıınSız Milletvekili KATILMADI -.-.- .. 
Istanbul Tor!~ Etdoğan Demokratik Sol Part KATILMADI .. -.-.-
Istanbul 

.. rozço. Şadan Anavatan Partisi KATILMADI -.-.- .. 
Istanbul TO~K=~. · MaSum · Demokrab"k Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:53 
Istanbul VE;~YA Mustafa Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI .. . . 
Istanbul YAGIZ'~~-~-- S~leyman Demo~tik Sol Part KATILMADI -.-.- . -:-:- ı 

Istanbul YALij1NTAŞ NeVziıt Adalet ve Kalkinma 1 KABUL 25.06.2002. 16:11:30 = ·,_· .. 
Istanbul Y~t;··_ ~6it:Savaş Demo~k Sol Part KABUL . 25.06.2002 16:11:26 --
Istanbul . YW~O'GULLARI. dsrmin · Saade~;Partisi 

....ı 

KATILMADI -.-.- -.-.-
(stanbul •••Po ?EN.$~~:. B~tirf SaadeiE?artisi KATILMADI -.-.- -.-.-

ı llzmir i i '!'.;... ~ ~ AS~( GPler: Demoktatik·Sol Part KABUL 25~06.2002 16:11:23 

""" jlzmir BAŞ~~ Sşff.et Demok~tik Sol Part KABUL . 25.06.2002 16:11:31 ....ı 
N 

ı- llzmir 
·- BlÇAKÇlÖGLU :. Bifituin Demoktatik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:33 

!zmir ÇA.~C'A.YAN ~~,Şuat Demokriıtik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:21 N 
.. VI 

lzmir 
·. 

ÇEı;f~f.- lş!.rt· ~ Anavatari~Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:24 
C\ 

lzmir -_;_-(; _ÇOr=-ffi.}{: ~ M~)lmet Demokratik Sol Part KAB_UL 25.06.2002 16:11:43 
. OAYJQ~LU sa..ııh. Demokiitik Sol Part 

N 
fzmir KABUL 25.06.2002 16:11:21 C> 

C> 

lzmir O IRI·:~~;;:,<:.·~- . HaYii· Demokratik Sol Part KATJLMADI 
N 

- ... ~ " -.-.- -.-.-
lzmir i.· GO~t! ... :> .. ŞO'iöil: Sina Demokiatik Sol Part KATILMADI . •. 

.. 
lzmir ~ıRi{ffl'f9AR _ Yusuf MilliyetÇi;Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:17 

~~ t ;~tM;:· .. ; . . • :r;:, ; --.=·a--· .. ~~..;. 
... -- L-- •.• ·.-··-·.-

O. 

CM 



. -· 
ili :) ~·:~;?~ö'yada . ;~~~- . Adı ·,Parti Oyu Tarih Saati 

lzmir :M~lN-~. .·HaSan : Demokratik Sol Part KATILMADI .. -:~:- ~ 
··lzmir .'.M~ . Atiita · . Demokratik Sol Part KATILMADI -:-:-- = -.-.- -~ 

(zmir '.0~:··-:;.: somer . . Anava~·Partisi KATILMADI' -.-.- .. 
~ lzmir · :OZCAN': ·Mehmet Toplumeti Demokrat KABUL 25.06.2002 16:11:26 

:ıtzmir SAYGlN 'IŞil~y Anavatan Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:19 
lzmir . · ~SEFIDARO~LU Rifat. Anavatan· Partisi KABUL 25.06.2002 16:12:11' 
lzmir SEZGIN· ·Rahmi Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:16 
lzmir :sOY[EMEZ Hasan Ufuk Doğruyol Partisi KATILMADI -.-.- .. 
lzmir TAN_n~-·- SO ha Doğruyol Partisi KATILMADI -.-.-

:ılzmir · · tANRlKULU Ahttuit Kenan MilliyetÇi: Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:1f:19 ----~ = 
(zmir - .. ·-·.- . ~AR'f:At·t": - Hakan Demokriitik Sol Part 

.. 
KATI_LMADI -.-.- -.-.-. --(zmir \J(.0'PfNAR Y!ldinm Doğruyol Partisi KATILMADI ı -...~ .. . . 

lzmir VAt~N~- Kemal Demokiatı"k Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:23 
ı llzmir . ..,. - \tü~;-- . :Oktay MilliyetÇi Hareket Pa KATILMADI .. . . .. 

!Kars ·--~QtQM: llhah: Anavataıi' Pa'rtisi KATILMADI ~ -.-.- -:-:-
ı !Kars AY~'Ar{ Arslan MilliyetÇi Hareket Pa KATILMADI .. -.-.-

Kars BILG1~_;;. ·. Çij~n· Demokratik Sol Part KABUL- 25.06.2002 16:11:17 N 

Kastamonu BA$t=SGIO~LU. MUrat Anavata'ri Partisi KATILMADI Ul -.-.- .. 
Kastamonu -~ · .. :- pru:KçJ.· · · M:liadi Demo~tik. Sol Part KATILMADI 0\ .. . . 
Kastamonu .... ; _SE~pP.ROC3LU M.e~met MilliyetÇi' Hareket Pa KATILMADI -.-.- -:-:- N 

C> 

Kastamonu Tı;~~--- . Nurnan DoğnJYöl Partisi KATILMADI 
C> .. -.-.- N 

Kayseri BAKliR Hariıdi Milliyetçi-Hareket Pa KATILMADI -.-.- .. 
Kayseri eeM;,;.-..:..ı- Isinail Demokratik Sol Part ~ ~Bctı.. --.-.- -:-:-

... ;.:_ t:·hii_; .. "· -·~· .. .ı • -.~ ~-: . : ; 
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~ 
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f~~rli ı OvU . ;,:P, -~ - - ._,, ~-- -- - - --ili Adı 
·-- . ···-· Kaysert .. ~~§a~attin .· Milliyet~·H'ıireket 1-'aiiV\IIL.MAU• 

KaySeri <~.:~ ifiS,~---u-- ;: ·IS~i: Doğruyol Partisi KATILMADI 

Kayseri · .. __ ~~"ıM~\~. -- . JAbduHah .. ~, ·IAdalet:V.EH<alkinma ı KATILMADI 
· Adalet :Ye Kalkinma ı KATfLMADI 
Milliyetçi _H~reket Pa KABUL 

Kayseri :_ .. ~~ttŞJJz, - ı~mih . 
Kayseri · · 'QŞ~BAS -'Ha~an Basri 

.. Kayseri - p?~l:ft-_ · ıs~dlk Adalefve Kalkinma ı KATILMADI 

Kırklareli - - - -- --. - H~,ı~.~$.0~ -- ---·N~~I-- - -- . • Demokratik-Sol Part KABUL 

Kırklaralı- • . • • c ıoıao:!N~ c~ mal ı Anavatan 'Partisi KAliLMADI 

Kırklaralı -.ıra~~" N~et DemoJ(i'ati~·Sol Part KABUL 
··Kırşehir_ .:ı.~~:._ "'~fa · · Milliyet_Ç("Ha~ket Pa KABUL 
··Kırşehir · ·_---·-rM~~GLU R~mazan. Milliyetçf}iareket Pa KATILMADI 

Kırşehir·_ ~:: .. -~- . -~~~i-' ~t Demo~Çi:a_tik Sol Part KABUL 

Kocaeli .· --~~~~R ME(rar: MilliyetÇi Hareket Pa KABUL 

Kocaeli <.i~(~.· .ı~ -~ ···Ahmet Demomtlk:Sol Part KABUL 

Kocaeli ~AWK~~,, Mefiinet Saadet Partisi KATILMADI 

~eli ;;: ; ,,çAL.i~7 Haiil' Dernoktatik Sol Part KABUL 

Kocaeli : ·_ ıPORM(iŞ. .C~ıjlali MilliyetÇi Hareket Pa KABUL 
Kocaeli· . ı:.: : ı~K.ŞfJ:;'~:. . ·~şt~:( Anavatan· Partisi KABUL 

··Kocaeli ; ~r:2I:G.~ri,ıOı;.· . M~liniet Vecdi Adalet ye Kalkin ma ı KATILMADI 

Kocaeli. 1MM\ÖGLU M~ Turnan Demokratik Sol Part KATILMADI 

Kocaeli _{~Q~~~~ ~~roa_l MilliyetçrHareket Pa KATILMADI 
Kocaeli ·· · :~q~i.t:~,_.:: .. :q~ijıan Adalet ve· Kalkin ma 1 KATILMADI 

Konya ,;(~1~~< ·1-{qŞ:eyin Bağı~ Milletvekili KATiLMADI 
-~ \ ~ .1~lt:!:: -~- ; •• !"'"-~"i! ~ 

Tarih 
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25.06.2002 
-.-.-
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-.-.-
-.-.~ 

-.-.-

. . Saati 
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16:11:43 
-.-.-
16:11:21 
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16:13:53 
16:11:19 
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16:12:54 
16:11:30 
16:11:28 
-:-:-
16:11:20 
16:11:13 
16:11:49 
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. llL .: s ~ ~ rY~~yadı · · 
Konya '· G :'~ fs,N!:~Jir.': .. 
Konya >" !. ;·~ .: Jc.M~Ilii~ 
Konya ; ' :· ~:; _jçEfılf.J..?:-~ . 
Konya · · ,; ·c~~- .. IGEOO.$> · · 
Konya , · ._. ·: :: ıtsö~AN 
Konya , 1-G~N 
Konya .. ~ ~GP.NE.RI 
Konya f HAl~t 
Konya IIZG[~~·:. 
Konya IAA Y-t\t;~ . .' 
Konya · - .. - · ~~~~..Q~J:R 
Konya· ··· !O~Ş~:~> 

Konya IY~l\N 
Konya ~.· ' :-·d:.::> lY~~i-.:: 

KOtahya I~C'~li . 
KOtahya . ,. ı 1 Q~R.Jtf~~:-.- :·: 
Kütahya . , ·ılW!Ak · 
KOtahy~, · . ·, :;'~:.·:' I~Ş 
Kütahya· ~ .. :=.:~:i.:; f~\:JYU 
Malatya : ·: : . .. I,AI<®.~AN 
Malatya. ,• : ",.. · IA.SI~TfJRK 
Malatya · .. =: :· I~Ar-$AY.. · 
Malatya., • .: -~ .. l;eG>Şi(J.iiN · 

' •. . > i 1'1~ ;;i. 
ı. 

'" ,_ 
ı- Adı ;,Parti 1 Oyu 

"~k Milliyefçi-Hareket Pal KATILMADI 

·V~y5et Saadet Partisi 1 KATILMADI 
)~~ .-..• Adalet.ye Kalkinme ll KATILMADI 
Au.··.· Milliyetçi .Hareket PalKABUL 

M:e~hmet Doğruyol Partisi l RED· · 

Mustafa Sait MilliyeıÇi.Hareket PalKABUL 
T~m_an Rıza . 'SaadetPartisi ! KATILMADI 

Mehmet Emrehan Demokra:tik Sol Part 1 KA TILMACI 
·ome~ MilliyetÇi Hareket Pal KATILMADI 

f-1#~ Milliye~çi.Hareket PalKABUL 
· .. rvt~tın:ıet ARavatan-Partisi IKATILMADI 

'P;A<aı:ı Adalet:ve.Kalkinma liKATILMACI 

I,:Q#i : . Saadet.P,artisi 1 KATILMADI 
; '~tımet Ali DoğrufalPartisi IKATILMADI 

,Ç~vçiet Doğruyot·Partisi IKATILMADI 

M,me.t Saadet, Partisi ı KA TILMACI 

-~fu~. Demokratik Sol Part 1 f<AaUL 
~Şydi. Milliyetçi·Hareket Pal KATILMADI 

ısoo~n DoğruyQI.Partisi 1 KA TILMACI 

~Ç: Anavaıap Partisi 1 KABUL . 
.. om.z~an Saadet:~ttisi 1 KATILMADI 

j~§iır-: Saadet:J?.artisi ı RED· 
8lşi: Milliyeıçt-Hareket Pal KATILMADI 
.~. ;:; -'t'. ;: .•. ·f~. • .... 

. . · .... 

Tarih. 
~--

25.06.2002 . 
25.06.2002.-
25.06.2002 
-.~.-

./ -.-.-

25.06.2002" 
-.-.-· 
-.-.-
-.-.-
-.-.-
~.-.-

25.06.2002 
-.-.-

25.06.2002 
-.-.-
25.06.2002 

:ı-.-.-

Saati. 

-.-~-

-.-.-
16:11:21 . 
16:12:25 
-16:11:25. 

-.-.-
-.-.-
16:11:26 
-.-.-
-:-:-
-:-:-
-.-.. -
-:~:-

16:11:21 
-:-:-
-.-.-.. 

16:11:25 
-.-.-
16':11:58 
-:-:-
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.....ı 
0"1 

ı 

-, in_ -~s· · ·J: ~ t;t~:$oyada.,_; 
Malatya ; '' .: ·_:., . JPURHAN· 
Malatya ' ' ~ ;:; ~ . __ ,::11<uY:""1\N 
Malatya - · ; · · .. : fÖZN:~:'\:' · · 
Manisa:- .;- -~ .. -· JAK~l 

-.. • .ı/ıkGOt· 

Manisa <IA~iN.c:, ·. 
Manisa'· · ·- -: -JBQ2;0AG· 
Manisa . - . : IÇEJ)l\l!<A YA 

Manisa 1 EN~~~:,_-. 
Manisa· __ JGO~Y. · 
Manisa' -H'=»~~lRLI 

1Manisa --l$~~~GEÇTI 
Manisa tY~-: 
Kahranianmariak:'Y~[D~~ _-_ ~ 
Kahramanmaras . TOO~~ · .: 
Kahramanmaras . .tr<M.tAfAK 
Kahramanmaraso· ~ 't<AYA.?:·: 
Kahramanmaras ~ ,· · ·Ka _·_ABAş 
Kahramanmarcıs· · · ; t ~ZB:AŞ·• 
Kahramanmarcas .. JSA~tAM-' 
Kahraman·m·a..as , __ . tsEZ.At~~/··:~ 

Kahramarimaras ·_ .. ltAAER-'}-
Mardin ~ · - ·- t· __ -JAO~.i.;?:-

: .. ::.b ~:; ~:·~·.:ii~-;,~~1---

-.':.il-"-;,;:. 
: .- -~. 

,. ..... 

-Yi.lı_ : Adı 1 :_,-Parti 1 Oyu 
•• ..t~. ' Tarih 
;•ı'N~mık Hakan ! MilliyetÇiHareket PalKABUL 25.06.2002 
·R~eai Mehmet ISaadetPartisi ! KATILMADI .. 
MmetTevfik ·-.~, .. 'IAnavatari Partisi ! KATILMADI 

Rıza Doğruyoi·Partisi IKATILMADI 
Haseyin MilliyetÇi' Hareket PalKABUL 25.06.2002 
a-tııent -·Adalefve'Kalkinma ll KATILMADI- -.-.-
isriıail Demokratik Sol Part 1 KABUL 25.06.2002 
Melımet Necati Adaletve Kalkinma ll KATILMADI .. 

--·MQstafa MilliyetçiHareket PalKABUL 125.06.2002. 
Ha~ Demokciıtik Sol Part 1 KABUL 125.06.2002 

.. Ekrem Anav~n Partisi ! KATILMADI ı-.-.-
Aii~~- Mi!IiyetÇi"Hareket PajKABUL 125.06.2002 

.. M:;cihan Demokiatlk SafPart 1 KABUL -125.06.2002 
;,_~Al('' Anavalah 'Partisi l KA TILMADI. ı-.-.-

Avt1i: AdaletVe Kalkinma ll~~h?/$1/(..ı-.-.-
--'Mı.ıstafa Saadet pi:utisi . 1 KA fiLMADI ı-.-.-
Mehmet 

_ .M~tin· 
MilliyetÇi Hareket Pa KABUL 125.06.2002 
DoğruyolPartisi ı K E D 

Edip. MilfiyetÇi Hareket Pal KA l"ILMADI ~.-.-

Mehmet DoğruYol Partisi 1 KATILMADI ~.-.-

.. Ali}~: Adalet'v~_'Kalkinma ll KAliLMADI -.-.-
N~mt MilliyetÇi:Hareket Pa 1 KATILMADI -.-.-
Ferum Saadet:Partisi IKATILMADJ -.-.-·· 

-~~;J .. _}~~~ . . : 

Saati_ - .-
16:11:23 
-.-.-

-.-.-
16:11:22 
-.-.-
16:11:20 

16:11:23 
16:11:30 
-:-:-
16:11:22 
16:11:42 
-:-:-

-.-.-
16:11:29 

-:-:-

-:-:-

-:-:-
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:-::•'--...... ~ 

':. ili ... _ . _ • ! :--~~}~~yada . ::~;iı . Adi !-:_Parti Oyu Tarih Saati . ~ -··q· 

Mardin . ·-·-: .... ÇEL'E$1_~ ~: S:(lteyman ·. Ariavata·n Partisi KATILMADI . . -.-.- :-3 
Mardin ı• ~R!~Ş~' ömer Anavatan' Partisi KATILMADI = 

. ~- .... -.-.- . . ~ 
Mardin . .. ·-· IM~,ı\p_GLU M eti~ -~-:~.· . Doğruydl Partisi KATILMADI .. . . ~ 
Mardin· -~ .. ŞA~fN:> Vöysi DoğıuYol Partisi KATILMADI . . . . 
Mardin; .. 1\J~~ER .. Mıis~fa Kemal Demokrtıtik Sol Part KATILMADI -.-.- .. 
Muğla· . -DIKM§N Tunay Demokıiiük Sol Part KATILMADI -.-.- -.-.-
Muğla 

- ~ - . ERGU~. Me 'ün 
.... ·. 

MilliyetÇi Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:28 
Muğla· öz'(~~. HaSan Anavatan Partisi KABUL 25.06.2002 16:11:32 
Muğla TÇ)PAI,:Ç)c;';LU Nazif Demokratik Sol Part KATILMADI -.-.- .. 
Muğla U?Q~J?ASAN Fikfet Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:15 = .. 
Muğla 

. .. . ·- ·~ vAZi_çr_· Itimhim Doğruyol· Partisi KATILMADI -.-.- -.. -
Muş ~K$f:· zeki: DemokfStik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:27 

-....! 

Muş KE~OGLU E.H<an Anavatan Partisi KATILMADI .. -.-.-
ı jMuş :.•: ~ i -.:.:.~ ~ YAVfJ.Z'' .. ; ·· Mümtaz Doğruyol Partisi KATILMADI .. -.-.-
.ı. 

!Muş YILDlZ: Sahahaddin Adalet ve Kalkinma ı KATILMADI -....! -.-.- .. 
-....! 
ı INevsehır ÇEVIK:: ... . ls_mail Milliyetçi Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:47 

Nevsehir E~TMIŞ Mehmet Adalet ve Kalkin ma ı KATILMADI .. . . N 

Nevseh,lr TAŞRifJ>. MQkremin Milliyetçi· Hareket Pa KATILMADI 
Ul 

-.-.- -:-:-
Niğde BA$.N'· 

.. 
Dqğan OoğıuYol· Partisi RED 

c\ 
. ·:- ~ 25.06.2002 16:11:32. . 

Niğde '' DO~·;NLAR Eyup Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:17 
N o o 

N~de .. LliV~~'r·::.' -M~errem Milliyetçr'Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:18 N 

Ordu . ç~~~-·-. ·Insan Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:23 
Ordu '· Erirql~:'i1JRT ceinaı Milliyefçi·Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:17 

:'~4~ .. !:: f ·-= ~".~ ı ~ ·, ...... •::- ... 
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ı 
.;;... 

~ 
ı 

Ordu ~-

Ordu 

Ordu 
Ordu j· 

Ordu 
Rize 

Rize ~ 

Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 

In 

Sakarya-
Samsun 
Samsun 

Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

j : .-t}-ioyadJ _--
·:FA!t$A- --

-,- ,-.ıKQŞ'AK·· 
fRqfiW.ALI 
ıY:Jİd5tilıM 
:l~OR 
.. J~~GLU 

·---1-~t;~.: 
Yil~--

_ -.ı:AYOtN-· 
-jAYf1AN._,-
-ıEBBA.N -· _ 
-ıSA:vA.ş~.-
TARANOGLU 

-· · -.: -~ızıfiNISGLU · 
AÇIJ<GöZ 

.•.. AVD1N;~ 
CENGIZ-_ 

··- lçAkfAR:_ -
-. --~, ıÇI~öGLU 

DEC~CAN 
.~1\S· 
~ 

,_, .,SE$IN·-
·;· •. f:"!~-~· : 

,; : ·~ . ~: ' ~-

····~/~: ·Adı 
·1~Yüı> 
-·:s_!ite.r 
1-:l~san Fehmi 
YeıiŞr 
:Şükıiı 

Mehmet 

.
1
Ahmet 
MesutAhmet 

Nezir 
_c' INat 
·Nevzat 

Ş;Ramis 
Ers in 

'1 Osman Fevzi -

Yekta 
Ahmet-

~k 
-·M~hmet 
Vedat 

M,met 

.K~tnal 

-~~~e1 
ErdOğan 

:~~~:· J 

:;_.~arti Oyu Tarih 
Adalet ve Kal ki nma ll KATILMADI -.-.-
Anavatan ·Partisi 1 KABUL 25.06.2002 

·. ~-- ı Demqkratik Sol Part 1 KABUL . 25.06.2002 
Milliye~çi Hareket Pal KABUL 25.06.2002 
Anavatan Partisi 1 KATILMADI 
Saadet;Partisi 1 KATILMADI 

Anavatan Partisi ı KABUL 25.06.2002" 
Anavatan Partisi b3Bvt 
SaadetPartisi KATILMADI ...:...-.-
Saadet Partisi ! KATILMADI -.-.-
Doğruyol Partisi ! KATILMADI 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 25.06.2002 
Anavatan-Partisi 1 KATILMADI .. 
MiUiyefçi Hareket PaıKATILMADI 
Demo~tikSolPartiKABUL 25.06.2002 
Mi!Iiyeiçi.Hareket Pal KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Anavatan Partisi ı KABUL 25.06.2002 
Milliyetçi Hareket Pal ~UL 25.06.2002 
SaadetPartisi -1 KA TILMADJ -.-.-
DoğruyOl Partisi 1 KA TILMACI .. 
Demo~tikSoiPartiKABUL 25.06.2002 
DoğruyolPartisi 1 KATILMADI -.-.~ 

tç~·- 1,:.0 

Saati 
-:-:-
16:11:30 
16:11:46 . 
16:11:47 
.. 

-.-.-
16:12:37 

-.-.-
-.-.-
-.-.-
16:11:22 
-.-.-
-:-:-
16:11:27 
-:-:-

16:11:22. 
16:11:16 
-.-.-
-.-.-
16:11:17 
-:-:-
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· !t-C• -~ ·. 

ili \ t·.~C$oyadı 
! .; : ... .,.;-~-. -. . . 

; ~~· ~:·~ : Adı ''Parti Oyu Tarih Saati 
Samsuiı . . UZQ~_KAYA · ~tisa : :-. Adafetva Kalkinma ı KABUL 25.06.2002 . 16:11:37•. :-3 
Siirt ·:' -~Ya~'-.1 . . Atilnet Nurettin Adalehte Kalkinma ı IC@İ•dıı'-·!\fJI ~ (3tiL = 

-~ . .. : ;• . . . -:: ~ 
Siirt ·YARAXAN Takiddi n 4;'"":: DoğrtiyÇ)J· Partisi KATILMAD( .. -:-:- ~ Sinop BoŞtfANCIO~LU Metin · Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:18 
Sinop ept.i(ORT Kadit Doğruyol Partisi RED 25.06.2002 16:11:33 
Sinop TöftÇU. ·YaŞar Anavata·n Partisi KATILMADI -.-.- -:-:-
Sivas 

_,_, ___ ._ .-

C~i(tAN'.· Mehmet Buyuk: BirJik Partisi KATILMADI -.-.- -.-.-
Sivas DEMJ.RCI Musa Saadet Partisi KATILMADI -.-.- .. 
Sivas -~~ 1:-{ü.sriü Yusuf ~1il!iyetçi Hareket Pa KATILMADI .. - .. -.-
Sivas ·. 'r30.t~ç_ M~;Cengiz Demokratik Sol Part KATILMADI -.-.- ·-:-:- = .. 
Sivas ' KABAMOLLAO~LU rem~l Saadet Partisi KATILMADI -.-.- -.-.- -.... -Sivas , ŞEtiJER~·- AbdüJiatif Adalet've Katkinma ı KATILMADI ı -....l .. . . 
Tekirdağ AYfEKIN ı=~vzı Demo~tik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:11:39 

ı Tekirda~ · ; -. :-:ı t·•' ~ [)A"f~KU · Bayram Fırat · · Demokratik Sol Part KATILMADI -.-.- -:-:-· 

"'"' Tekirdağ :fl(30Ft~::. . Nihan Doğruyol Partisi . KATILMADI -....l ---.- -.-.-
\Q 

Tekirdağ ·ŞOJJ).N:· ·· EniS· Doğruyol Partisi KATILMADI ı .. . . 
Tekirda~ ~Tl U AQ~et Demokriıtik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:12:47 ~ 

Tokat B AtAK 'Ha~!l Hüseyin Milliyetçi' Hareket Pa KATILMADI -:-:- Ul -.-.- . 
Tokat :CE'r:L,AN totfi ·. Milliyetçi· Hareket Pa KATfLMADI Q'\ 

. . -.-.- -.-.-· . 
Tokat DAGCIO~LU M:·~Ergün Adalefve.Kalkinma ı KATILMADI -~ .. . . = 
Tokat pOSRf;J··•· :Rt$it Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI = -.-.- .. ~ 

Tokat EB'*/t.·.·: AiJ:.Şevki Ooğruyq'l Partisi KATILMADI -.-.- -.-.-
Trabzon .AŞIK.ıt?>. EYQp~.-. Doğruyol· Partisi KATILMADI .. -.-.-

;.\ \. .r;-1~ .. -~..' .· ''!.'" -
; ... -_ 

o 
~ 



ili : · ~,~r~]t,yad• ,:: . :;':."' Adı :'Parti Oyu Tarih -Saati 
Trabzon :sAŞA~N - A'irKemal Anavatan Partisi KATILMADI .. -:-:-. ~ 

Trabzon . srÇ:~Çio~tu: ·Orhan Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI = .. . . ?: 
Trabzon./ -; ÇEtE~I- , · :Nai1· .. Milliyetçi Hareket Pa KABUL 25.06.2002 16:11:20 ~ 
Trabzon ~. -- ~ÖÇ :: Ş'eret ·. Saadet'~artisi KATILMADI .. . . 
Trabzon : ~- tuN~R : AII'Naci Doğruyoi Partisi KATILMADI .. . . 
Trabzon TO~f\:,'~- · Hlkniet Sami Demokratik Sol Part KATILMADI -.-.- .. 
Tunceır 

------ ---- t3ENÇ;' ... .. , .-. 
ı<anıer Doğruyol Partisi RED 25.06.2002 16:11:17 

Tunceli · GÜ,NDÖ~AN B eki~ Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 16:12:23 
Şanlıurfa Ai<MAN X~hya Adaletve Kalkinma ı KATILMADI. -.-.- -:--:--
Şanlıurfa sU~AK seCiat Edip DoğruyolPartisi · KATILMADI = . . -.-.- .. 
Şanlıurfa 

.. 
c·EYB:~RI Neemettin DoğnıYol· Partisi KATILMADI --.-.- -

Şanlıurfa t;AKMAKu Mu:zaffer Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
~ .. . . 

Şanlıurfa GDtP.tNAR Eyy"üpCenap Anavatan Partisi KATILMADI .. . . 
ı Şanlıurfa 

.. ; ; ~ ';:,. ~ ~ GDNE~··' Mehmet Anavatan Partisi KATILMADI .. . . 
~ 

IZoL.:·:. ZOifıkar 00 Şanlıurfa Adalet ve Kalkin ma ı KABUL 25.06.2002 16:11:18 = ı Şanlıurfa KARAVAR Ahmet Saadet Partisi KATILMADI .. . . 
Şanlıurfa .. Y~Ç~NKAYA M~iımet Doğruyol Partisi KATILMADI . . . . N 

YANM.Az . Mustafa Niyazi Saadet ·Partisi 
!.ll 

Şanlıurfa KATILMADI .. -.-.- . 
öZG~B-EK HaSan Demokratik Sol Part 

~ 

Uşak KATILMADI .. -.-.- . 
Uşak üNAL:,·. M~f1met Yaşar Demokratik Sol Part KABUL 25.06.2002 

N 
16:11:41 = = 

Uşak YILMAZ~-- Armağan c_ MilliyetçiHareket Pa KATILMADI -=-:-:- N .. 
Van ~ ' AR~/_,;$;::.;· Maliki Ejder Adalet Ve Kalkinma 1 KATILMADI .. -.-.-
Van :B~\''RAM:· MUstafa Bağımsiz Milletvekili KATILMADI -.-.- -.-.-

. : .i-~~-~~.::.:.~· ;:'ı.:::' 
- - -- ~ • a ••. • 
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ı 
.;.. 
QO 

'ili 
Van 

Van 

Van 
Van 

Van 

Yozgat 

Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Zonguldak 
Zonguldak 

Zonguldak 
Aksaray. 

Aksaray 
Aksaray 

Aksaray 
Bayburt 

Bayburt 

~~ :: ·~/~Şoyad• -.. 
Ç~LJK 

... ÇE\tJJ<,~~-
. ~~B"A-ş-~ . 
· Ç;OLTEPE 

INAtf 
ARSLAN 

!çiÇEK~· - -

ERS.öY 

!<AY ;.\LAR 
i':O.R~ER 
OŞENMEz 
ATAS_QY 

.. BARUTÇU 
. . .. . t ~ ~ B'AVQtK ~" ' ;_ \. 

CERAAHOGLU 
- . GEM.ICI 

. O~TONKOL 

AKIN-
ESE~' _ .. 
SOMU_NCUOGLU 

.TOP~.--: 

KARIDE Ş 
ı:'~Mi)K.ÇU 
~ !" ~ ~;,....,:.:;.._~ 

f .• ı·-: Adi. 
H d sayin 

Ayhan 
fethullah .·.-.: 

Fefuııah 
Karliran 

ll yas 

Mefımet 
.. 

Ahmet Erol 
Lütfuilah 
Mesut 
Şuayip 
Vaysel 

Prrier 
Tahsin Boray 

lsmail Hakkı 
fiasao 
Pılier 
Muı:şt 

ı<orşat 
s adi 

Ramazan 
Şaban 

suat: 
. : .. : . ~-~.: . 

Parti Oyu Tarih 
Adalet ve ·~lkinma ı KATILMADI -.-.-
MilliyetÇi Hareket Pa KABUL 25.06.2002 
Saadet Partisi KATILMADI . . . 
Doğruyol Partisi KATILMADI -.-.-
Anavatan Partisi KATILMADI -.-.-
Adalet ve Kalkinma 1 KATILMADI -.-.-
Adalet ve ·Kalkinma 1 l<ethSSiSilt MB 1/(. . . 
MilliyetÇi Hareket Pa KABUL 25.06.2002 
Anavatan Partisi KATILMADI -.-.-
Milliyetçi" Hareket Pa KATiLMADI -.-.-
MilliyetÇi Hareket Pa KATILMADI -.-.-
Anavatan Partisi KATILMADI -.-.-
Doğruyol Partisi KATILMADI -.-.-
Demokf.itik Sol Part KATILMADI -.-.-
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI -.-.-
Demokratik Sol Part ~kABvt . . 
Demokratik Sol Part KATILMADI -.-.-
Do~nıyol Partisi KATILMADI . -.-.-
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI -.-.-
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI -.-.-
Adalet vti Kıiilkinma ı KATILMADI -.-.-
MilliyetÇi Hareket Pa KABUL 25.06.2002 
SaadetPartisi KATILMADI -.-.-

·' 

·Saati 
-:-:-
16:11:29 
.. 

-:-:-
-.-.-... -.-.-
. . 

16:11:42 
-.-.-
-.-.--... -.-.-
.. 

-.-.-
-.-.-
-.-.-

-. . 
-:-:-
-.-.-
.. 

-.-.-
.. 

16:11:25 
-.-.-
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ili .. - '·_._, ' ~-~ . :_:$oya di ~. • •• ·4.• Adı Ilartl Oyu 
Karaman ÇAllŞ tfa5an Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Karaman . ONAIU:'""' Zeki · Adalet ve Kalkinma ı KATILMADI .. ... 

Karaman·· ONtO'-· Fikret : .. "":,~. Demokratik Sol Part KATILMADI 
. ----

KınkkaJe· Al.BAWW< Kemal Adalet ve Kafianma ı KATILMADI 
Kmkkale OORMUŞ ·. osman Milliyetçi· Hareket Pa KATILMADI 
Klnkkale i=Il.lz:: Hacı Doğruyol Partisi KATILMADI 
Kınideal e~ - -· ~ - ·· GÖI<aULUT Nih.at Anavatan Partisi KABUL 
Batman AYDIN:_-· Alaaddin Sever · Saadet Partisi KATILMADI 
Batman· HAMI DI" Atatillah Anavatan Partisi KATILMADI 
Babnan· ISEN.: ...... · Btif:han Anavatan. Partisi KABUL 
Batman- O~lR · Faris ... 

Doğruyör Partisi . KATILMADI .... 

Şırnak DE GER Metimet Said . Doğruyol-Partisi KATILMADI 
Şımak- sevOA.·_ . . . AbdullahVeli Adalet ve Kalkinma 1 KATILMADI 
Ş ı mak ~ ;: .. -_; ~ ~ YJfif)tR\M " Mehmet Salih-·. · _ · Anavatan Partisi KABUL 
Bartın ÇM(AA···· ı eki Anavatan Partisi KATILMADI 
Bartın YAZICIOGLU CaferTufan Dei'TlC)kratik Sol Part KABUL 
Ardahan . . DEMIR . faruk Demokratik Sol Part KATILMADI · 

Ardahan kAYA:=:.' . - . . . 
.. 

S~{fet Doğruybl Partisi KATILMADI 
Iğdır "i·--;· BOZYEL Atibas Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 

IOcfır ... , .. GÜNER·- Ali.··. Anavatan Partisi KABUL 
Yalova ; OJSUYAN~-- . . YaŞar_ Anavatan :Partisi 1@11 AA /::tMtJf... 

Yalova" SUNA . rtasan Demokratik Sol Part KABUL 
KarabDk· EReN~-.: " Mustafa. Ooğruyöl Partisi RED 

{j ' :·~---: ~ .... - .. -- -··· 
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Kara bO k 
KarabOk 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye · 

Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

-· Soyadi 
KARAN. · 

YILMAZ. 

GÜREŞ 

.. NA ÇAR 
~ BAHÇELI 

BÜYÜKÖZTÜRK 
KU N DAK ÇI 
ONAL:-· 

... 

· Adt Parti Oyu 
Erol . Demokratik Sol Part KABUL 

Ilham i Milliyetçi Hareket Pa KABUL 

Doğan - ~.:.:;..._: Doğruyol Partisi KATILMADI 

Mehmet Milliyetçi Hareket Pa KABUL 

Devlet Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 

Bi rol Milliyetçi Harek~t Pa KATILMADI 

Mehmet . -Milliyetçi Hareket Pa KATfLMADI 

ŞOkrO Adafet ve Kalkirima 1 KABUL 
- -- - - - - --~'---.-

--=====·===-

Tarih Saati 
25.06.2002 16;11:22 
25.06.2002 16:11:16 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERi 

1. -Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6. I 999 tarihli 15 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2. - Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında kurulan (9/5) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonunun 18.6.2002 tarihinde dağıtılan 878 Sira Sayılı raporunun gündemin 
Meclis Soruşturması Raporları kısmına alınmasının, Raporüzerindeki görüşmelerin 25.6.2002 Salı 
günkü Birleşimde yapılmasının, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatıl

masının ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması 
Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 20.6.2002 tarihli 116 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.) 



TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi GÜNDEMi 
117 NCİ BİRLEŞİM 25 • 6 • 2002 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIG IN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

----* 
2- ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3-SEÇİM 

4- OYLAMASI YAPILACAK iŞLER 

5- MECLiS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

ı. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 55 Arkadaşının, Türk Milli Eğitim Politikasına 
Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya ve Huzursuzluğa 
Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, Eğitim Sistemini AB ve Uluslararası Standartlardan 
Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun ı59, 228, 

230, 240 ve 251 inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bestancıoğlu 
Hakkında Anayasanın ı 00 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/5) (S.Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 18.6.2002) 



6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLiS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAiR ÖNGÖRÜŞMELER 

I. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaş ının, köyterin sorunlarının araştırılarak köy 
kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
I 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (I 0/16)(*) 

2. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa dışı olarak dinlendiği 
iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1 7) (*) 

3. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkındaki iddiaları 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/19) (*) 

4. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazı cı oğlu ve 2ı arkadaş ının, erozyonun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzüğün ı 04 ve 
ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştımıası açılmasına ilişkin önergesi (ı0/20) (*) 

5. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlannın 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüztiğiln 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştinnası açılmasına ilişkin önergesi (10/21) (*) 

6. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tarım sektörünün sorunlarının araştıninrak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğün ı 04 ve ı 05 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) (*) 

7. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 23 arkadaşının, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerinin neden 
olduğu zararların araştıniurak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 1 0/25) (*) 

8. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının içinde bulunduğu 
sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
ıo4 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/26) (*) 

9. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatırım Anlaşması 
(MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştımlak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) (*) 

10. -Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde yaşanan ekonomik kri
zin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla· Anayasanın 98 inci, İçtü
züğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) (*) 

ll. -Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite kurulacak illerin tespiti 
ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenınesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 
ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı0/31) (*) 

12. -Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/32) (*) 

13. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde 
aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğUn ı 02 ve 1 03 Un cü maddeleri uyannca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

14. -Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacılık sektörünün sorunlarının ve 
devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştınlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, fçtüzUğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

ı5. - Izmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşmın, Dünya Bankası tarafından 
desteklenen Birinci Sağlık Projesi ile il&ili iddialann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, lçtüzüğUn 1 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

16. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 2 ı arkadaş ının, teröre destek veren ülkeler ve bu 
ülkelerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzUğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

17. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşım n, göç olayının nedenlerinin ve 
göçten kaynaklanan. sorunlann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, lçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/36) 

(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiş tir. 
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6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLiS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAiR ÖNGÖRÜŞMELER 

18. - Amasya Milletvekili Akif GUlle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekonomik, sosyal, 
kUltUrel ve kentsel sorunlan ile özellikle Amasya'nın kamu yatırımları, özel sektörU teşvik edici tedbirler 
ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin ortaya çıkardığı sorunların araştınlarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtiizüğün ı04 ve ıo5 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 10/3 7) 

ı9. -Sivas Milletvekili AbdUllatif Şener ve 20 arkadaşının. Sivas ilinin sorunlannın araştınlarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ı 05 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 2ı arkadaşının, gençliğin sorunları ve uygulanan 
politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/39) 

2ı. - Erzurum Milletvekili LütfU Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun bölgesel 
kalkınması ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğUn ı 02 ve ı 03 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

22. - İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşının, Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojisi 
kaynaklannın etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtUzüğUn ıo2 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görUşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

23. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 2ı arkadaşının, Adana İlinin sınai, tarımsal, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn ıo4 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) 

24. - Çankın Milletvekili RUseyin Karagöz ve 2ı arkadaşının, Çankın İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğUn ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (ı0/42) 

25. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlannın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenınesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtUzUğUn ıo4 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

26. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlandığı iddia edilen bir 
rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtUzüğün 104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

27. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve belgelerin bazı 
aracı kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzüğUn ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı0/45) 

28. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzU!Wn I 04 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/46) 

29. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik iliği bankası 
kumlması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya hakkındaki iddialan araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştınnası 
açılmasma ilişkin önergesi (10/47) 

30. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtUzüğUn 1 04 ve ı 05 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştııması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) 

3ı. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM otoyolunun Çamlıca 
ve Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğün ı 04 ve I 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (1 0/49) 

32. - Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamalan üzerindeki 
parlamenter denetimin etkinliğinin artırilması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtUzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi ( l 0/5 I) 
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6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLiS ARAŞTIRMASI VANLMASINA DAİR ÖN GÖRÜŞMELER 

33. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasasının ve borsatarla 
ilgili olarak ortaya atılan iddialann ve sorunlann araştınlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtiizüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/52) 

34. -Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya 
atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzUğün ı04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştım1ası açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

35. - Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün I 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (ı 0/54) 

36. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 2 ı arkadaş ının, Türk aile yapısının korunması ve 
güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/55) 

37. ·- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür politikalannın incelenmesi 
ve milli bir kültUr politikası oluşturulması için alınması gereken tedbirlerin belirlenınesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

38. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığının ve çay 
üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğün 104 ve 
ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı0/58) 

39. -Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an önce bitiritmesi için 
gerekli öncelikierin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında yatan sebepterin belirlenmesi ile kalıcı 
çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 10/59) 

40. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Kanuna göre kurulan 
resmi vakıftarla ilgili yolsuzluk ve şikayet iddialan ile bu vakıfların gelirlerinin nerelerde kullanıldığının 
tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzUğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 1 0/60) 

4 ı. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek liselerinin eğitimdeki yeri, 
günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sonıniarın değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

42. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İlinin, uygulanan 
politikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlardaki sorunlarının tespiti ve çözüm 
yollarının belirlenınesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştım1ası açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

43. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfllkar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa İlinin sorunlannın 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 
ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/63) 

44. - Kınkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Türkçenin korunması, 
kullanılması ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 
ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/64) 

45. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin ekonomik boyutlan ile 
yerli Uretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi (1 0/65) 

46. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 20 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen deprem 
felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzUğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştııması açılmasına ilişkin önergesi (ı 0171) 

47. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve ı9 arkadaşının, yangınların zararlarını en aza indirmek 
için alınınası gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

48. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, pratisyen hekimlerin sorunlarının 
araştırılarak ülke sağlığı açısından alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğUn ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10175) 
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49. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine petrol atığı 
bırakıldığı iddialannın araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün ıo4 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/76) 

50. -Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak 
kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün I 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

5 ı. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaş ının, cezaevlerinde meydana gelen 
olayların ve sorumlulannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10178) 

52. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün modemize edilerek daha etkin ve verimli hizmet verebitmesi için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı0/80) 

53. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon İlinin ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırtlması için alınması 
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/81) 

54. -Batman Milletvekili Burhan isen ve 27 arkadaşının, POAŞ'ın özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
olarak ortaya atılan iddiaların ·araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ıo4 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası açılmasına 
ilişkin önergesi (ı0/82) 

55. -Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tarım sektöıilnün ve çiftçilerin içinde 
bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/83) 

56. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 27 arkadaşının, Türkmenistan doğalgazının Türkiye 
içi dağıtımıyla ilgili Mavi Akıntı Projesi hakkında ileri süıillen iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştııması açılmasına 
ilişkin önergesi (ı 0/84) 

57. .- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bed ük ve 23 arkadaş ının, Ankara'nın ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlannın araştırılarak ömek bir başkent olmasını sağlamak için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve I 05 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

58. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman İlinin sosyal, kültürel 
ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve l 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(ı0/87) 

59. - Bingöl Milletvekili RUsarnettin Korkutata ve 24 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda bazı 
illerde uygulanan olağanüstü halin kaldırılarak ekonomik kalkınınayı sağlayacak kalıcı önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğiin 104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/88) 

60. -Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 29 arkadaşının, Siirt İlinin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınmasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve I 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası 
açılmasına ilişkin önergesi (1 0/92) 

61. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzUğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

62. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 25 arkadaşının, Bayburt İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğlin 104 ve I 05 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (1 0/94) 
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63. - Edirne Milletvekili Şadan Şimşek ve 21 arkadaşının, Edirne İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştı~ılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/95) . · 

64. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, sokak çocuklarının sorunlarının 
saptanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( l 0/96) 

65. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 21 arkadaşmın, tütün mamullerinin insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamusal tedbirlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca birMeclis araşttmlası açılmasına 
ilişkin önergesi ( 1 0/97) 

66. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğretmenliğin yeniden 
saygınlık kazanması" ve özlilk haklarının iyileştirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzilğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/98) . 

67. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nın Büyilkorhan, 
Harmancık, Orhaneli ve Keles İlçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi. amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/99) . 

68. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşınm, İç Anadolu Bölgesinin modem bir 
yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasının sağlanması i~in alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırınası açılmasına ilişkin önergesi (l 0/1 00) 

69. -İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm bulunması için 
alınması gereken önlemlerin araştınlarak yeni bir enerji politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğUn ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10ı) 

70. -Van Milletvekili Hüseyin Çelik ve 27 arkadaşınm, Van İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzüğün ı 04 ve I 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi ( 10/1 02) 

71. - Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 35 arkadaşının, Kayseri İlinin ekQnomik, 
sosyal, kültUrel ve kentsel sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası dçılmasına 
ilişkin önergesi (10/103) . · 

72. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 31 arkadaşının, vakıf müesseseleri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtuzüğUn lp4 ve 105 inci m~ddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (1 0/104) 

73. -Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 23 arkada5ının, antepfıstığı üreticilerinin 
sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/ı05) 

74. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 2Q arkadaşının, muhtarların 2000'li yıllardaki 
işlevlerinin incelenerek, sorunlarına çözilm bulunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğUn ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası 
açılmasına il iş kin önergesi (ı 0/ l 06) 

75. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşırnındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

76. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 19 arkadaşının, Hatay İlinin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğUn 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1011 08) 

77. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, Mafya-Siyaset-Para ilişkileri 
konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğUn 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

78. - Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan ve 38 arkadaşının, Malatya:Kayseri yolu 
üzerinde bulunan tUtUn deposunda meydana gelen yangınkonusunda Anayasanın 98 inci, Içtüzüğün ı 04 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi (10/1ı1) 
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79. - Istanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, ı992 yılında hizmete giren Galata 
Köprüsünün açılamamasından kaynaklanan sorunların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 10/ı ı2) 

80. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 
güvenliği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (lO/ı 13) 

81. -Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, ücretlilerin durumunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1 04 ve ı 05 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

82. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 20 arkadaşının, jeotermal eneı:ii kaynaklarının 
değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (lO/I ı5) 

83. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 26 arkadaşının, KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ıo4 ve ıo5 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1 ı6) 

84. - Fazilet Partisi Grup Başkanvekilieri İstanbul Milletvekiliİsmail Kahraman, Manisa Mil
letvekili Bülent Arınç ve 29 arkadaşının, terör olayları ve Rizbullah terör örgütü konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

85. -Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgari ücretle çalışaniann durumlarının 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (lO/ı ı8) 

86. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 1 O/ı ı 9) 

87. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 3 ı arkadaşının, SiTralanı uygulaması konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/120) 

88. -Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 24 arkadaşının, patates üretimi konusundaki sorunların 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (IO/ı2ı) 

89. -Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 21 arkadaşının, Giresun'un ekonomik bakımdan 
geri kalmışlığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve I 05 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

90. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 29 arkadaş ının, Yazı c ıl ar Holding'in hisselerinin 
halka arzı ile ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtilzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

91. - Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli ve 47 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 
ilişkilerinin incelenerek, AB üyesi ve aday ülkelerdeki Türklerin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel 
sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

92. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazı cı ve 20 arkadaşını n, İstanbul'un ulaşım sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

93. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kamu çalışanları ve özellikle teknik 
personel arasındaki ücret eşitsizliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

94. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 28 arkadaşının, esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ' 
terin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

95. -Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 arkadaşının, Diyarbakır İlinin nüfus 
artışı ve göç sonucu oluşan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün I 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/130) 
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96. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 21 arkadaşının, Balıkesir İlinin tarımsal, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçllizüğün I 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (1 0/131) 

97. - Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaş ının, özel bir firmanın Aksaray İlinde 
kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçllizUğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı0/134) 

98. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 19 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın '98 inci, İçtUzüğün 104 ve ı os inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/135) 

99. -Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, emeklilerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

100. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik ve 46 arkadaş ının, Ankara İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüziiğiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi ( 10/13 8) 

1 Ol. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurların ekonomik durumlannın 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

102. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekonomik sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçllizüğün 104 ve 
l 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 10/141) 

103. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 arkadaşının, Karadeniz'deki kirliliğin tüm 
boyutlarıyla araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

1 04. - Konya Milletvekili Teoman Rıza GUneri ve 36 arkadaşı nın, kamudaki taşıt alımı ve 
kullanımına yönelik iddiaların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (IO/ı43) 

105. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 37 arkadaşının, kamudaki bina, konut ve 
tesis harcamalarına yönelik iddiaların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (IO/ı44) 

ı 06. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamu harcamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğUn ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (1 O/ı45) 

ı 07. - İstanbul Milletvekili Ahmet GUzel ve 24 arkadaşının, İstanbul'daki kaçak yapılaşma ve 
dereterin ıslahı konusunda Anayasanın 98 inci, İçllizUğiin 104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/ı46) 

ı 08. - Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, ekonomideki kayıtdışılığın tüm 
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzUğUn ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

109. -Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilieri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan GUven'in, ilköğretİrnde yaşanan 
sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzUğün ı 04 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (lO/ı48) 

110. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, eneıji sıkıntısının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılınasma ilişkin önergesi (101149) 

ı ll. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve 
zencilere karşı uygulanan soykırım iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, ·İçtuzUğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi (1 O/ı50) 
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112. -Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya ilindeki kayısı üretiminin 
ve üreticilerinin sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1 04 ve 1 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (1 0/15 ı) 

ı ı 3. - İzmir Milletvekili lşılay Saygın ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel sorunlarına çözilm 
bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Seferihisar Yat Limanının sit alanı içine 
alınması ile viyadük inşaatlannın durdurulmasının nedenlerinin araştınıması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzUğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (lO/ı52) 

ıı4. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 20 arkadaşının, yurtdışında eğitim görenlerin 
dipıomalarının denkliği konusunda çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/153) 

ıt5. -DYP Grup Başkanvekilieri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile ı 9 arkadaşının, bankacılık sektöründe yaşanan sorunların 
ve Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar hakkında ileri sürülen iddiaların araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/ı54) 

1 ı6. - Çankın Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki tuz kaynaklarının 
araştırılarak tuz üretim kapasitesinin artıniması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/ı55) 

ıı7. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Batman İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/156) 

ı ı8. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/157) 

119. -İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, Boğazlardaki deniz trafiğinin 
yarattığı tehlikelerin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/158) 

120. -Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 20 arkadaşının, kamuda çalışan memur ve işçilerle 
emeklileri n özlük hakları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/160) 

ı21. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin 
sebepleri ve sonuçları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/16ı) 

ı22. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 2 ı arkadaşının, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylannın 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 
ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı O/ı62) 

ı23. -Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 3ı arkadaşının, Ağrı ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/ı64) 

124. -Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk ve 35 arkadaşının, 17 Agustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde 
meydana gelen deprem felaketinden sonra bölgede yapılan çalışmalar ve toplanan yardımların kullanılması 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtozOğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi ( 10/1 65) 

125. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, Beyaz Enerji Operasyonu ile 
gündeme gelen yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (I 0/166) 

126. - Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sosyo-ekonomik ve 
kOltOrel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 
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127. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 Arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddiaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtuzugun 104 ve lOS inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılinasına ilişkin önergesi (10/168) 

128. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 26 arkadaş ının, Devlet Memurlugu Sınavıyla ilgili aksaklık 
ve usulsüzlUk iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtozogun 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 1 0/169) 

129. -Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 33 arkadaşının, korunmaya muhtaç ve sokak çocukları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtUzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (1 0/170) 

130. - İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyuolu ve 23 arkadaşının, Tork dilinin ve mUziginin 
korunması ve yozlaşmasının engellenmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtUzUgün ıo4 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

131. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 30 arkadaşının, ekonomik ve mali durum konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtUzOğUn ı 02 ve ı 03 Un cü maddeleri uyarınca bir genel çalışma açılinasına ilişkin 
önergesi (8/1 7) 

132. - Batman Milletvekili Alaattİn Sever Aydın ve 29 arkadaşınm, Batman İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/1 72) 

133. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 30 arkadaşının, Samsun-Çarşamba Ovası yakınlarındaki 
bakır ve gUbre fabrikalarının çevreye etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn ı 04 ve ı 05 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/1 73) 

ı34. - Adana Milletvekili Ali· Gören ve 35 arkadaşının, müfredatın ve ders kitaplarının yeniden 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, lçtozugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/174) 

135. - Batman Milletvekili Faris Özdemir ve 24 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu'daki tUtUn 
üreticilerinin sorunlarmm araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzUğOn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 01175) 

136. - Agrı Milletvekili Nidai Seven ve 101 arkadaşının, Ermeniterin Agrı İlinde yerli halka yaptıkları 
mezalimin araştırılması ve Ağrı Dağı azerindeki emellerine karşı alınma.,ı gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, lçtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (1 0/1 76) 

137. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu ve 57 arkadaşının, Ermeniterin Erzurum İlinde yerli 
halka yaptıkları mezalimin araştırılması ve Erzurum üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğOn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasma ilişkin önergesi (1 01177) 

138. - Kars Milletvekili Arslan Aydar ve 32 arkadaşının, Ermeniterin Kars İlinde yerli halka yaptıkları 
mezalimin araştırılması ve bölge üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (1 0/178) 

139. - Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 35 arkadaşının, Ermenilerin Bitlis ttinde yerli halka 
yapmış oldukları mezalimin araştırılması ve Bitlis azerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1 79) 

140. -Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 31 arkadaşının, Adıyaman İli Besni İlçesindeki tarihi 
ve kOitUrel varlıkların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtOzüğOn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

141. - Balıkesir Milletvekili Haseyin Kalkan ve 21 arkadaşının, Balıkesir'in Dursunbey İlçesinin 
sorunlarının ara5tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

142. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 22 arkadaşının, İstanbul'da su havzalarının korunması ve 
kirliligin engellenınesi için alınması gereken önlemlerin belirlenınesi amacıyla Anayasanın 98 inci, lçtozogun 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

ı43. - Van Milletvekili Ayhan Çevik ve 21 arkadaşının, Ermeniterin Van İlinde yerli halka yapmış 
oldukları mezalimin araştırılması ve Van azerindeki emellerine karşı alınınası gereken önlemlerin belirlenınesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğOn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (1 0/183) 

144. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve 20 arkadaşının, Mugla İlinin balıkçılık, tarım ve turizm 
açısından sorunlarının araştırılarak alınınası gereken önlemlerin belirlenınesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
lçtUzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 
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145. -Manisa Milletvekili Hüseyin Akgül ve 22 arkadaşının, TOrkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (RAMSAR) eklerinde sayılarak uluslararası koruma altına 
alınan Gediz nehrinin incelenerek sulak alanlarla ilgili ulusal çevre stratejisi ve eylem planı oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğlln 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/185) 

146. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 29 arkadaşının, tarihteki Türk ve Ermeni ilişkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğtin ı 02 ve ı 03 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/1 8) 

ı47. -Burdur Milletvekili Mustafa Örs ve 20 arkadaşının, Burdur İlinin bazı sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtuzüğün 104 ve ıo5 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

148. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 54 arkadaşının, YÖK'Un Fatih Üniversitesi ile ilgili kararı 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası 
açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

149. -Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 2ı arkadaşının, vakıfların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ıo4 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (101188) 

I 50. -Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bed ük ve 29 arkadaş ının, Kamuya personel alımında uygulanan 
merkezi sınav sistemi hakkındaki usulsüzlük ve aksaklık iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci 
ve İçtllzüğün ıo4 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı0/189) 

ı51. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal ve 20 arkadaşının, Osmaniye ilindeki annan köylülerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenınesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

ı52. -Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal ve 20 arkadaşının, Osmaniye ilindeki yerfıstığı üretiminin ve 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtOzüğün ıo4 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi (IO/ı9ı) 

ı 53. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer ve 2 ı arkadaşının esnaf ve sanatkarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı04 ve ı05 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

ı 54. -- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer ve 2ı arkadaş ının, karayoluyla uluslararası yük taşıyan ve 
Ortadoğu ülkelerine çalışan nakliye araçlarının sorunları ve Irak'a uygulanan ambargonun etkileri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtUzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştımmsı açılmasına ilişkin 
önergesi (101193) 

155. - Antalya Milletvekili Nesrin Ünal ve 22 arkadaşının, yaş meyve ve sebze üretimi ve ihracatıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınınası gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
ı04 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı0/194) 

156. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 27 arkadaşının, son ekonomik krizlerde bazı kamu 
bankalarından şaibeli döviz satışı yapıldığı iddialannın araştırılarak haksız kazanç sağlayanların ve 
sorumlularının ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün I 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

ı 57. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 23 arkadaşının TŞOF hakkındaki yolsuzluk iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/1 96) 

ı 58. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 22 arkadaş ının, antep fıstığı üretiminin ve üreticilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

ı 59. -İstanbul Milletvekili Sühan Özkan ve 47 arkadaş ının, bazı kişilerin telefonlarının yasa dışı yollarla 
dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzOğOn ıo4 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

ı60. -Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör 
nedeniyle boşaltılan yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtOzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

161. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 53 arkadaşının, otomotiv ana ve yan sanayinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ıo4 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 10/20 I) 

ı 62. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 20 arkadaş ının, ok"UIIarda meydana gelen taciz ve tecavüz 
olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtOzüğün 104 
ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/202) 

-13- 117 NCİ BİRLEŞİM 



6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLiS ARAŞTIRMASI Y APlLMASINA DAiR ÖN GÖRÜŞMELER 

ı63. - Osmaniye Milletvekili Şükro Ünal ve 19 arkadaşının, Osmaniye İlinin turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi ve sorunlarının tespiti ile çözüm yollarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzUğün ı 04 ve l 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/203) 

164. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 20 Arkadaş ının, demiryollarının modemizasyonunu 
sağlamak için alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtozOğUn 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

165. - Adana Milletvekili Ali Halaman ve 43 Arkadaşının Adana-Kazan İlçesinin tarihi ve turistik 
değerlerinin araştırılarak kültürel eserlerin korunması, İlçenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzOğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/206) 

ı66. -Adana Milletvekili Yakup Budak ve 19 Arkadaşının, tUtUn ekicilerinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ıo4 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/207) 

ı67. - Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 23 Arkadaşının, çingene asıllı vatandaşların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtOzUğUn 104 ve ı 05 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

ı68. - Nigde Milletvekili Mükerrem Levent ve 26 arkadaşının, Türkiye'deki kuraklık sorunu ile 
akarsularımız üzerindeki barajlar ve hidroelektrik santralleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtOzUğün ı 04 ve 
ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

169. -Saadet Partisi Gnıbu adına Gnıp Başkanvekilieri Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, 
Konya Milletvekili Veysel Candan ve Çorum Milletvekili Yasin Hatipoğlu'nun, tarım sekiörUnün sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtOzUğün 102 ve ı 03 Uncu maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/ı9) 

ı70. - İçel Milletvekili Ayfer Yılmaz ve 33 arkadaşının, uluslar arası terör ve dış politika konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtuzOğOn ıo2 ve ıo3 Uncu maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/20) 

ı 71. -Kayseri Milletvekili Abdullah Gol ve 20 arkadaşının, ABD'deki terörist eylemler sonucu ortaya 
çıkan uluslar arası gelişmelerle ilgili Hükümetin oluşturacağı yeni politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtOzüğOn ıo2 ve 103 UncU maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

172. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 20 arkadaş ının, GAP konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtOzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 10/21 O) 

173. - Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Konya 
Milletvekili Veysel Candan ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, ülkemizdeki işsizlik ve istihdam 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtOzüğün 102 ve 103 Uncu maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

174. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 19 arkadaşının, tUtUn üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğUn 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

175. -Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 20 arkadaş ının, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde iş 
yapan ve ikamet eden vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtOzüğUn ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (ı0/2ı4) 

ı76. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 19 arkadaşının, özUrlolerin sanınlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtOzOğUn ıo4 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı0/2ı5) 

ı 77. - İstanbul Milletvekili Mustafa· Verkaya ve 63 arkadaşının, yabancı sermaye yatırımlarının 
arttırılması için yeni strateji ve kurumsal yapılanma alternatiflerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/2ı6) 

ı78. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 23 arkadaşının, denizcilik politikası konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtuzUğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/217) 

ı79. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 19 arkadaşının çalışan çocuklar ile sokak çocuklarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğUn ı 04 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

180. -Adana Milletvekili Yakup Budak ve 19 arkadaşının, emektilerin sorunlarının araştırılarak hayat 
standartlarının yükseltilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtOzOğOn ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (l 0/219) 
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181. - Bursa Milletvekili Teaman Özalp ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

182. - Bursa Milletvekili Teaman Özalp ve 22 arkadaş ının, Bursa Çevre Yolu Projesinin tarım alanlarına 
etkileri konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtOzUğUn 104 ve 
1 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/221) 

I 83. - Bursa Milletvekili Teaman Özalp ve 22 arkadaşının, demiryolu ulaşımı yatırımları konusunda 
Anayasanın 98 inci, lçtuzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/222) 

184. - İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar ve 21 arkadaşının, İzmir İlinin yaşadığı sel felaketlerinin ve 
altyapı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzUğOn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/223) 

185. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 19 arkadaşının, emekiiierin ekonomik sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, lçtUzüğOn 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

186. -Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 2ı arkadaşının, öğretmenterin ve öğretim görevlilerinin 
hayat standartlarının yükseltilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzUğOn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/225) 

ı87. - Kararnan Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, KOBİ'lerin desteklenmesi için alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, lçtOzOğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/226) 

188. -İçel Milletvekili Yalçın Kaya ve 27 arkadaşının, İçel İlinde yaşanan sel felaketinin yol açtığı 
zararların araştırılarak yöre halkının uğradığı mağduriyetlerin giderilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

ı89. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, yurtdışına sermaye göçUnUn 
nedenlerinin araştırılarak alınmao;ı gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğOn 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına i.lişkin önergesi (10/228) 

190. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, köylo ve çiftçilerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtUzOğOn 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

191. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, esnaf ve sanayicilerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtuzUğOn 104 ve ıo5 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

192. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 24 arkadaşının, Rize İlinde yaşanan sel felaketinin yol 
açtığı zararların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtUzUğUn 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/231) 

193. "7" İzmir Milletvekili Rahmi Sezgin ve 29 arkadaşının, ülkemizin çeŞitli bölgelerinde yaşanan sel 
felaketlerinin yol açtığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtUzOğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/232) 

194. - İzmir Milletvekili lşılay Saygın ve 21 arkadaşının, İzmir İlinde yaşanan sel felaketinin 
sebeplerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtlizUğUn 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/233) 

195. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 20 arkadaşının, Tuz GölUndeki kirlenmenin araştırılarak, 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtuzOğOn 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılm~ına ilişkin önergesi (10/234) 

ı 96. - İçel Milletvekili Ali Er ve ı 9 arkadaş ının, İçel İlinde yaşanan sel felaketinin yol açtığı zararların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

197. -Adana Milletvekili Adnan Fatin Özdemir ve 28 arkadaşının, çiftçilerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtuzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 
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198. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu ve 36 arkadaşının, esnaf ve sanatkarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 1 OS inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

199. - Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 26 arkadaşının, emekliler ile gazi ve şehit\Yakını 
maaşı alanların aylıklarının iyileştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (1 0/238) 

200. - İçel Milletvekili Turhan Güven ve 2ı arkadaşının, İçel İlinde aşırı yağışlar sonucu üretim ve 
ticaret kesiminin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi ( 1 0/239) 

201. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya ve 2ı arkadaşının, Harran Ovasının tarımsal sulama 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzüğün 
104 ve I 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (I 0/240) 

202. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 19 arkadaşının, doğalgaz ve tüpgaz fıyatları konusunda 
Anayasanın 98 inci, 1çtOzüğün 102 ve 103 Uncu maddeleri uyarınca bir genel gürUşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/24) 

203. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 33 arkadaşının, Manyas GölünOn çevre sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğün ıo4 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 10/24 ı) 

204. - İçel Milletvekili Turhan GUven ve 22 arkadaşının, doğalgaz ve tüpgaz fıyatları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtUzUğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Me.clis araştırma&ı açılmasına ilişkin 
önergesi (10/242) . 

205. - NiMe Milletvekili MUkerrem Levent ve 32 arkadaşının, doğalgaz konusunda Anayasanın 98 inci, 
lçtUzUğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliŞkin önergesi (10/243) 

206. - Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilieri Çorum Mill'etvekili Yasin Hatiboğlu, Konya. 
Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer: Vehbi Hatipoğlu'nun, ilaç fıyatları konusunda 
Anayasanın 98 inci , lçtUzUğUn 102 ve 103 Uncu maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/25) · 

207. -Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 21 arkadaşının, Konya 1linin ekonomik, sosyal, kolturel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenrtıesi amacıyla Anayasanın 98 inci , 
İçtUzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

208. - İçel Milletvekili Yalçın Kaya ve 23 arkadaşının, çeşitli ülkelerde bulunan ve tarihi Türk 
eserlerinin durumunun araştırılarak korunması ve yeniden inşası için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, lçtUzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/247) 

209. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 arkadaşının, Konya Ovalan Sulama Projesi (KOP) 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtıızugun ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca; bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

210. -Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 19 arkadaşınıiı, yerli silah sanayinin güçlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın ·98 inci, İçt~Ugün ı 04 ve 105 . inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/249) 

211. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 22 arkadaŞının, Ortadoğu' daki son gelişmeler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzO~ün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca' bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/26) 

212. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündoz ve 21 arkadaşının, gençliği tehdit e'den satanizm ve benzeri 
akımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzügon 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi ( 10/250) 

213. -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 29 arkadaşının, Elazığ'daki krom üretimi ve Ferrokrom 
İşletmesi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün ıo4 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açı.lmasına ilişkin önergesi (10/251) 

214. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 20 arkadaşının, boğaz köprUieri baglantı ve çevre yolları 
üzerindeki viyadüklerin dayanıklılık durumlarının araştırılarak gilçlendirilmeleri için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtUzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) ·. ~· . 

215. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 21 arkadaşının, BingöLİlinin ekonomik, sosyal ve kentsel 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, lçtilzüğün 
104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesj:(l0/253) 

216. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 24 arkadaşının, intihar olaylannın araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtuzüğUn ·ı 04 ve ı 05 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis ara5tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 
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217. -İstanbul Milletvekili Celal Adan ve 22 arkadaşının, boğaz köprüleri, bağlantı ve çevre yottarı 
üzerindeki viyadüklerin dayanıklılık durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtuzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/255) 

218. -Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 20 arkadaşının, Ordu İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (101256) 

219. -Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 21 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Projesinin 
tamamlanması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/258) 

220. - Istanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 23 arkadaşının, futboldaki şike iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, lçtüzllğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

221. -Hatay Milletvekili Mehmet Şandır ve 27 arkadaşının, Ermeniterin 1915 - 1918 yılları arasında 
Anadolu'da Türklere karşı uyguladıkları zulüm ve katliamın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
lçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

222. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 47 arkadaşının, Samsun'da kurulması planlanan mobil 
santraller konusunda Anayasanın 98 inci, lçtozüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

223. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 53 arkadaşının, ülkemizdeki petrol ve doğalgaz kaynaklarının 
araştıolarak ekonomiye kazandıniması için yapılması gerekenierin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün I 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/262) 

224. - İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk ve 27 arkadaşının, depremden zarar gören ve 
onarılınayı bekleyen kamu binaları ve kültür varlıkları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

225. - Konya Milletvekili Lütfi Yalınan ve 19 arkadaşının, Konya Ovaları Sulama Projesi (KOP) 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

226. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 23 arkadaşının, Beyşehir Gölü'ndeki kirlenme ve su 
azalmasının nedenlerinin araştırılarak, gölün ekolojik dengesinin yeniden kurulabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, lçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

227. - İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 38 arkadaşının, İstanbul İlinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtuzüğün 104 ve 1 05 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/266) 

228. - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın ve 20 arkadaşının, Marmara depremi sonrasında sağlanan mali 
kaynakların denetimi ve depremin yol açtığı sosyal sorunların giderilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

229. -Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın 
Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, Marmara Depremi sonrasında sağlanan mali 
kaynakların denetimi ile olası depremiere karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtozüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/268) 

230. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 20 arkadaşının, madencilik sekiörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtuzüğün ıo4 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/269) 

231. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 20 arkadaşının, uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

232. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 20. arkadaş ının, olası bir depreme karşı alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/27 ı) 

233. - Erzurum Milletvekili LütfU Esengün ve 22 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı 
izlenecek bir politika belirlenmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtilzilğün ıo2 ve ıo3 üncü maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/27) 

234. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, muhtarların sorunlarının ve muhtarlı~ın 
işlevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü~Un 104 
ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/272) 
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235. -Kahramanmaraş Milletvekili Avni Do~an ve 2ı arkadaşının, Ceyhan Nehrinden su kullanımının 
araştırılarak, su azalmasının önlenmesi ve nehrin ekolojik dengesinin yeniden kurulabilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtOzO~On ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/273) 

236. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren ve 43 arkadaşının, KARDEMİR'in içinde bulundu~u mali 
krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

237. -Sakarya Milletvekili Nezir Aydın ve 21 arkadaşının, gençliğin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, lçttizüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/275) 

238. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve 25 arkadaşının, 19 Mayıs Üniversitesi ve Rektörü 
hakkındaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzU~On 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/276) 

239. - Elazığ Milletvekili Latif Öztek ve 20 arkadaşının, TOrk tarımının ve çiftçisinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve ıo5 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/277) 

240. -Karabük Milletvekili Erol Karan ve 43 arkadaş ının, KARDEMİR'in içinde bulundu~u mali krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü~ün 
104 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

241. -Iğdır Milletvekili Abbas Bozyel ve 20 Arkadaşının, Ermeniterin Igdır İlinde yerli halka yaptıkları 
mezalimin araştırılması ve IMır üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtUzü~On ıo4 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (ı0/279) 

242. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 19 Arkadaşının, Ilgaz İlçesi ve Ilgaz Da~ının turizm 
potansiyelinin değerlendirilmesi ve yatırım olanaklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci İçtuzüğün 
ıo4 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı0/280) 

243. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 Arkadaşının, trafik kazalarma neden olan unsurların 
araştırılarak, kazaların önlenmesi ve yargılama sürecinde alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci İçtüzüğün ı 04 ve ı OS inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/281) 

244. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 27 Arkadaşının, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtOzüğUn 104 
ve l 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

245. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 Arkadaşının, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak turizm potansiyelinin etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenınesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (1 0/283) 

246. - İzmir Milletvekili Rahmi Sezgin ve 90 Arkadaşının, tarımda ilaç, gübre ve hormon kullanımı 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtozüğün ı04 ve lOS inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası 
açılmasına ilişkin önergesi (10/284) 

247. -Malatya Milletvekili Tevfik Ahmet Özal ve 23 Arkadaşının, 8 inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 
uğradığı suikast girişimi ile ölümü üzerindeki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
1 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/28S) 

248. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 20 Arkadaşının, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya.,anın 98 inci İçtozogon 104 
ve lOS inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/286) 

249. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, ülkemizde ilaçların yan etkilerinin 
kontrolünün araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtt\züğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ı 0/287) 

250. - Bartın Milletvekili Cater Tufan Yazıcıoğlu ve 20 Arkadaşının, Avrupa Birliği Ulkelerinde 
yaşayan TOrklerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtUzUğUn ıo4 ve ıo5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(l0/288) 

2Sl. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 Arkadaşının, tarımda ilaç ve hormon kullanımının 
kontrolonun araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve ı OS inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 0/289) 

2S2. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 20 Arkadaşının, demiryolu ulaşıınındaki sorunların 
araştırılar.ak demiryollarının geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, IçtOzüğün 104 ve lOS inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 
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6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLiS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

253. - Dogru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili Ali Rıza GönOl'ün, Avrupa 
Birligine uyelik sureci ve Kıbrıs sorunu konularında Anayasanın 98 inci, İçtuzugon ı 02 ve ı 03 Uncu maddeleri 
uyarınca bir Genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30) 

254. - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen ve 22 Arkadaşının, Kayseri İlinin ekonomik, sosyal, kulturel ve 
kentset sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtozugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/291) 

255. -Osmaniye Milletvekili Birol BUyUköztürk ve 23 Arkadaşının kamu harcamalarının yerindeliğini 
ve etkinliğini sağlamak amacıyla, kamu harcamaları üzerindeki Parlamento denetimi konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtozogon ı 04 ve ı 05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(ı0/292) 

256. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 19 Arkadaşının, İzmit BUyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel 
ve EndUstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğiin ı 04 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırınası açılmasına ilişkin önergesi (1 0/293) 
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7- SÖZLÜ SORULAR 

ı. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Kar.ıyolları Genel MUdUrlU~UnUn Adıyaman'daki 

pn~jelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/l 078) (2) 
2. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman Gölbaşı Kanalizasyon Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (2) 
3. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İller Bankası Bölge Modurıo~onon Adıyaman'daki 

yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından söz! U soru önergesi (6/1 080) (2) 
4. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da afet bölgesi kapsamına alınan belediye 

olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (2) 
5. -Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyanıan'a demiryolunun götürOlUp götUrUlmeyece

ğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (2) 
6. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yurOtülen projelere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (2) 
7. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yUrUtUlen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (2) 
8. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da iskana tabi olan vatandaşiara ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (2) 
9. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kırıkkale Üniversitesinde bir öğretim üyesinin doktora 

tezinin kabulunden sonra iptal edilmesine ilişkin Milli E~itim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1092) (2) 
10.- İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul BUyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 

hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz! O soru önergesi (6/1093) (2) 
ı 1.- İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul BUyükşehir Belediyesince açılan otobüs ihalesine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (2) 
12.- İstanbul Milletvekili Ahmet GUzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 

hakkında ileri soruten iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) (2) 
13.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kuzey Irak'ın Erbil Kentinde düzenlenen TOrkmen 

Kunıltayına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) (1) 
14.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, tıbbi cihaziara ilişkin S~lık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1098) (1) 
15. -Amasya Milletvekili Akif GUile'nin, Merzifon ilçe Emniyet MüdUrlü~ünde pasaport şubesi kurulup 

kunılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 
16. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türk vatandaşlı~ından çıkanlara ve vatandaşlı~a 

alınanlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 103) (1) 
17.- Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'ın, Bakanlı~ın açtı~ı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskan 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) (1) 
18.- Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, depremden zarar gören belediyelere yapılan yardırnlara 

ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) (1) 
19.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, İstanbul'da su satışı yapan firmalara ilişkin Sa~lık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) (1) 
20.- İstanbul Milletvekili Osman Yumako~ulları'nın, Emlak Bankasınca verilen konut kredilerine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 108) (1) 
21.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Ziraat Bankasının bilgisayar sisteminin döşenmesi ile bakım 

ve onarımının yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1110) (1) 
22.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Ziraat Bankasınca bir firmaya verilen kredinin battı~ı 

iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11 I 1) (1) 
23.- İstanbul Milletvekili Ahmet Gozel'in, Çanakkale Assos KilçOkkuyu sahil yolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (611113) (1) 
24. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da bazı dolmuş hatlarında sahte plaka ile araç 

çalıştırıldıgı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 1 ı 6) (1) 
25.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118} (1) · 
26.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY Adıyaman seferlerine ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1119) (1) 
27. -Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Karkamış HükUmet Konagı Projesine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 123) (1) 

(1) Bir birleşimde cevap/andırılmamıştır. 
(2) Iki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7- SÖZLÜ SORULAR 

28.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay' ın, Gaziantep-Nurdagı İlçesi Emniyet Arnirliği binası inşaatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1) 

29.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Arahan İlçesi Özet İdare İşhanı inşaatına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1125) (1) 

30.- Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, tasdikname üzerine kayıt yapan okul müdürlerinin görevden 
alındıgı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) (1) 

31.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, demiryolu yapımında kullanılacak olan krediye ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) (1) 

32.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioglu'nun, Türk Telekomun özelleştirilmesi ile ilgili basında yer 
alan iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 128) (1) 

33.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul-Taksim'de yılbaşı gecesi meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) (1) 

34.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Güngören Belediye Başkanlıgınca bazı sokaklara 
Merve Kavakçı adının verildigi iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) (1) 

35.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep ilinde yürütülen okul projelerine ilişkin Milli 
Egitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 134) (I) 

36. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ankara kent içi tren yolunda meydana gelen kazaların 
önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 136) (1) 

37.- Isparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve yeniden 
gözaltına alınıp tutuklananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) (1) 

38.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, işyerlerinde özürlü kontenjanından işçi çalıştırılınasma 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) (1) 

39.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, YÖK'ün üniversite lojmanlarında oturantarla ilgili yayınladığı 
genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) (1) 

40.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Mali Yılı Bütçesinden Şırnak iline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) (1) 

41.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Mali Yılı Bütçesinden Şırnak lıine ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (1) 

42.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Mali Yılı Bütçesinden Şırnak Iline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 146) (1) 

43.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Mali Yılı Bütçesinden Şırnak iline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) (1) 

44.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Mali Yılı Bütçesinden Şırnak Iline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Ulaştım1a Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) (1) 

45.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Mali Yılı Bütçesinden Şırnak iline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 151) (1) 

46.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Mali Yılı Bütçesinden Şırnak iline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) (1) 

47.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Mali Yılı Bütçesinden Şırnak iline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 153) (1) 

48.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Mali Yılı Butçesinden Şırnak 1line ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Turizm Bakanından söziU soru önergesi (6/1155) (1) 

49.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Scyda'nın, 2001 Mali Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi ( 6/1157) (1) 

50.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımı ile ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

51.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, elektrik üretim sözleşmesi yapılan bazı şirketlere ilişkin 
Başbakandan sÖzlü soru önergesi (6/1161) 

52.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt Ilçesinin Aşağı Mahallesinin 
yerleşimine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 167) 

53.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin yol sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskiin Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) 

54. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt llçe3inin çöp konteyneri ihtiyacına 
ilişkin Çevre Bakanından söz! U soru önergesi (6/1 169) 

55.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Gilzelyurt İlçesinin sulama kanalı ihtiyacına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 172) 

56.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesinin kütüphane ihtiyacına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
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57.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesindeki şeker pancarı üreticilerinin 
sorunlarına ve uygulanan kataya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlU soru önergesi (6/1174) 

58.- Aksaray Mittetvekili Murat Akın'ın, Aksaray 1line bağlı bazı ilçelere mat mUdürU atanmasına ve 
personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

59.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1176) 

60.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesine bağlı köyterin branş öğretmeni 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlU soru önergesi (6/1 ı 78) 

61.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray ilindeki okullarda branş öğretmeni açığına ve 
atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

62.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt ilçesiyle ilgili projelere ilişkin Çevre 
Bakanından sözlU soru önergesi (6/1180) 

63.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Ballıca Ormanları hakkındaki bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) 

64.- Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) 

65.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, LPG'Ii araçlarla ilgili Danıştay kararının uygulanmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

66.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın , norm kadro uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) 

67.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2000 Mali Yılı 
Bütçesinden camilere yaptığı yardırnlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 188) 

68.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Türkiye-İran doğalgaz boru hattı ihalesinin 
iptaline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1 1 89) 

69.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Türkiye-İran ve Samsun-Ankara doğalgaz boru 
hatları ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1190) 

70.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, Ordu İlinde devlet-vatandaş işbirliğiyle yaptırılan okullara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

71.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, fındık alım fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1 193) 

72.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, deniz ulaşırnma ilişkin Devlet Bakanından sözlosoru önergesi 
(6/1194) 

73.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın , türhan yasağı gösterisine destek verdikleri iddiasıyla 
ceza verilen şorurlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlU soru önergesi (6/1196) 

74.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, YÖK tarafından KKTC YODAK Başkanına türhan 
konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 197) 

75.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da kurulan azot ve bakır fabrikalarının insan 
sağlığına olan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

76.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da kurulan azot ve bakır fabrikalarının çevreye 
verdiği zarara yönelik açılmış davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) 

77.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT'nin yeni logosuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1202) 

78.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, TPAO'nun faaliyetlerine ve Eskişehir'de 
yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlU soru önergesi (6/1204) 

79.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri. Yıldırım'ın, elektrik kesintilerine ve Porsuk Çayının 
temizlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlU soru önergesi (6/1205) 

80.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, enerji üretimine ve doğalgaz projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlU soru önergesi (6/1206) 

81.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir bağlantılı bazı karayollarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından söziU soru önergesi (6/1207) 

82.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, esnaf, KOBİ ve sanayicilerin desteklenmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlU soru önergesi (6/1208) 

83.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Şeker-İş kolunda çalışan geçici işçilere ve pancar 
Ureticilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

84.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir ve Sivrihisar SSK hastanelerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanından söziU soru önergesi (6/1210) 

85.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Emniyet personeline ve yerel yönetimlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlU soru önergesi (6/1211) 
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86.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim ve norm kadro 
uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) 

87.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Osman Gazi Üniversitesinin kadro sorununa ve 
sekiz yıllık egitime katkı payı olarak toplanan paralara ilişkin Milli Egitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1213) 

88.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, hayvancılığın sorunlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/12ı4) 

89.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, tarım ve hayvancılığın bazı sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/I2ı5) 

90.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve T.C. 
Ziraat Bankasına olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/12 16) 

91.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, eğitime katkı payı olarak toplanan paralara ve 
Eskişehir'e ayrılan miktara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

92.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, SSK Hastanelerinde alınan muayene ücretlerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlll soru önergesi (6/1218) 

93.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, SSK ve BAG-KUR emeklilerinin Ucretlerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanından sözlll soru önergesi (6/1219) 

94.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir ilindeki belediyelere yapılan yardırnlara 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözili soru önergesi (6/1220) 

95.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Sulusaray ve Erbaa Horoztepesi'ndeki tarihi kalınttiara 
ilişkin KUltür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

96.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Turhal banliyö treni projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/ı223) 

97. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Gölgeli ve Babaköy'ün, baraj köprüsü ihtiyacına ve 
Almus Barajının yol çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 

98.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Ilinin bazı ilçelerinde yapılacak gölet ve dere ıslah 
çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

99.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'nın dağ ilçelerinde havza geliştirme projesi olup 
olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 

l 00. - İstanbul Milletvekili Ahmet Gilzel'in, İstanbul Bilyükşehir Belediyesinin hizmetlerini yilrüten 
şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından söztil soru önergesi (6/1231) 

101. -Istanbul Milletvekili Ahmet Gilzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince otobüslerde kullanılan 
Akbil uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

102. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, istanbul'un ağaçlandırılmasında kullanılan ithal ağaçlara 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1233) 

103. -Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki belediyelere yapılan yardırnlara ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1234) 

104. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1238) 

105. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

ı 06. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İl ine ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

ı 07. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Çevre Bakanından sözlll soru önergesi (6/1242) 

108. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

109. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlU soru önergesi (6/1244) 

110. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (611245) 

ll ı. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

ı ı2. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanından söztil soru önergesi (6/1247) 

ı ı3. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Biltçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
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ı ı4. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar lzol'un, Bütçeden Şanlıurfa Iline ayrılan yatırım ödeneklerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlU soru önergesi (6/1249) 

ı 15. - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut 
Yılmaz'ın kardeşi hakkında dava açılması talebi olup olmadı~ına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1251) 

116. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların 
diplomalarının denkliği ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlU soru önergesi (6/1252) 

117. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlindeki köy yollarının asfaltlanması ve köy 
içme suyu projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (611253) 

118. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, son on yılda yapılan tapulan1a çalışmalarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözltı soru ön~rgesi (6/1255) 

119. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, son on yılda yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (611257) 

120. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, tavsiyeli eğitim araçları listesine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

121. -Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

122. -Amasya Milletvekili Akif Gülle 'nin, sel felaketine uğrayan Amasya-Yeşil Yenice ve Suluova'nın 
Yardım karamamesi kapsamına alınmamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

123. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, sanayicilerin faaliyet dışı gelirlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

124. -Bursa Milletvekili Faruk Çclik'in, Bursa'daki arıtma projelerine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

125. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, havaalanlarına iniş ve kalkış yapan uçaklardan alınan ücrete 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) 

126. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa'daki köy yolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1270) 

127. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, petrol şirketlerine ödendiği iddia edilen fazla paralara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlOsoru önergesi (6/1272) 

128. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, gelir vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1274) 

129. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, köy hizmetleri için alınacak araçlara ve köy yollarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlU soru önergesi (6/1275) 

130. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel sayısına ve niteliklerine ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1276) 

131. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmam Hatip liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlO 
soru önergesi (6/1277) 

132. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlindeki işitme engelli öğrencilere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlU soru önergesi (6/1278) 

133. -Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, Bakanlığın 2/b adlı çalışmaları durdurduğu iddialarına ilişkin 
Orman Bakanından sözlosoru önergesi (6/1282) 

134. -Konya Milletvekili M.Sait Gönen'in, Konya'da turistik işletme belgesi verilen işletmelere ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1283) 

135. -Konya Milletvekili M.Sait Gönen'in,Türk vatandaşlığına geçmek isteyen soydaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından söztil soru önergesi (6/1284) 

136. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Güneydoğu Anadolu'da bölUcU terör örgotonun 
propagandasına karşı önlem alınıp ahnmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) 

137. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir banka sahibinin soruşturma ifadesinde gazeteciler 
hakkındaki bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287) 

138. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sültın'iln, Kınah-Tekirdağ karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanından söz! U soru önergesi (6/1288) 

139. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, NUfus Hizmetleri Güçlendirme Vakfının hizmetlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından söziU soru önergesi (6/1290) 

140. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi ve Halk Ekmek 
Fabrikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözltı soru önergesi (6/1291) 

141. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Ermeni kilisesi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1294) 

-24- 1 I 7 NCİ BİRLEŞİM 



7- SÖZLÜ SORULAR 

142. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Kılık-Kıyafet Yönetmeligine uymadıkları gerekçesiyle 
görevine son verilen ögretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözili soru önergesi (611296) 

143. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Hiivan İlçesinde kamulaştırılan arazilerin · 
bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından söztil soru önergesi (611297) 

144. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Şanlıurfa-Şuaybşehri-Hanelbarur yoluna ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 
145. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Aiaçam Toplu Köyil balıkçılarının 

sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) 
ı 46. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun ilindeki bazı köylerin içme suyu sorununa 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 
147. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'Un, köy ve mahalle muhtarlarının ödenek miktarı ve 

sorunlarının çözOmU yolunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) 
148. -Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki enerji nakil hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 
149. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin tıindeki enerji açığına ilişkin Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306) 
150. -Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin- Nusaybin su depolama projesine ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlU soru önergesi (6/1307) 
151. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, GAP sulama kanallarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 
152. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin İli köylerinin bazı sorunlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 
153. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Dargeçit ve Midyat yatılı bölge okuHanna ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından söziU soru önergesi (6/1310) 
I 54. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki sağlık kuruluşu ve porsonelinin sayısına ilişkin 

Sağlık Bakanından söz) U soru önergesi (6/1311) 
ı 55. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki bazı küçük sanayi sitesi inşaatiarına ve 

ihalelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 
156. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Eti Holding MazıdağıMaden Müdürlüğü'nun Fosfat Madeni 

İşletmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 
157. - Iğdır Milletvekili Ali Güner'in, Iğdır-Aralık-Aşağıçiftlik Köyü ve Gödekli Barakalarında Tabii 

afet sonucu yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
158. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bufalo Operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1319) 
159. -Samsun Milletvekili Erdoğan Sezgin'in, Merkez Bankasının döviz satışına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1320) 
160. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, süpermarketlerin küçük esnaf üzerindeki etkilerine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 
161. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü sonı önergesi (6/1323) 
162. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, esnafın SSK ve BAG-KUR prim borçlarına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 
163. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik Köprüsüne ilişkin Bayındırlık ve İskan 

Bakanından sözlU soru önergesi (6/1325) 
164. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, kütüphanelere ilişkin Kültur Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1326) 
165. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik'e bağlı köyterin yol sorunlarına ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327) 
166. - Balıkesir Milletvekili İsmail ÖzgUn'iln, Balıkesir ilindeki bazı karayolu projelerine ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından söztil soru önergesi (6/1328) 
167. - Balıkesir Milletvekili İsmail ÖzgUn 'on, Balıkesir-Bigadiç Devlet Hastanesi ek bina yapım 

projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
168. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir ilindeki bazı baraj projelerine ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
I 69. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, memurların ilcretlerinin iyileştirilmesi yönUndeki 

çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) 
170. - Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, MiT bölge başkanları için İstanbul'da villa 

kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/1334) 
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ı 71. - İstanbul Milletvekili Ahmet Gozel'in, İstanbul'daki otogaz ve benzin istasyonları hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 

ı 72. - Bursa Milletvekili Tcoman Özalp'in, Bursa I. Merhale ve II. Merhale barajlarının ödeneklerine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlosoru önergesi (6/1336) 

ı 73. -Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa İlindeki yol ve köprülU kavşak projelerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) 

ı 74. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bakanlı~ın Bursa İlindeki projelerine ilişkin Sa~lık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1338) 

I 75. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa liindeki balıkçı barınakları ödeneklerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/ı343) 

ı 76. - Bursa Milletvekili Teaman Özalp'in, Bursa dogalgaz dagıtım şebekesi ve kompresör istasyon 
projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 

177. - Bursa Milletvekili Teaman Özalp'in, Bursa'daki okul inşaatı projelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlU soru önergesi (6/1345) 

I 78. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa-Merkez ve Yenişehir meteoroloji istasyon binalarma 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 

ı 79. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, çevre dozeni planlarının hangi bakaniıkça 
onaylanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

180. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mart ayı enflasyon oranına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1349) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili ZUifikar İzol'un, Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi ile sağlık ocaklarının 
bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350) 

I 82. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik İlçesinin sağlık ocağı sorununa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1351) 

ı83. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa-Siverek Devlet Hastanesinin sağlık personeli 
ihtiyacına ilişkin Saglık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) 

ı 84. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel' in, THY'nca kiralanan uçaklara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1354) 

ı85. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarının 
açılış törenleri için yaptıkları harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) 

186. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Manavgat Irmagı'nın İsrail'e satılacağı iddialarına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356) 

187. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, 2001 yılı demiryolu projelerine ve Bursa İli için bir çalışma 
olup olmadığına ilişkin Ulaştım1a Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) 

188. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1358) 

ı 89. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Hazine arazilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1359) . 

ı 90. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler' in, Bingöl-Karlıova Sogukpınar (Gameşan) köyü om1anlarına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

191. -Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl-Solhan ve Karlıova ilçeleri ile ilgili projeleri olup 
olmadığına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

t 92. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İli Solhan ve Genç ilçelerine bağlı bazı köyterin 
içme suyu, yol ve köprü sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlu soru önergesi (6/1362) 

193. -Bingöl Milletvekili Mahfuz GUler'in, kaçırılarak işkence yapıldığı ileri sürülen bazı kişilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

194. -Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İlindeki yol sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

ı95. -Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl'de karayollarının genişletilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından söziU soru önergesi (6/1365) 

I 96. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Bingöl'deki haberleşme ve demiryolu sorunlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/ı367) 

197. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bakanlığın Bingöl İlindeki projelerine ilişkin KUltUr 
Bakanından sözlü sonı önergesi (6/1368) 

198. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, MTA'nın Bingöl'deki çalışmalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) 

199. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl ilindeki Devlet Hastanelerinin sorunlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1370) 
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200. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bakanlığın Bingöl tlindeki projelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1371) 

201. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bingöl Itindeki 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) 

202. -Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İlindeki okul projelerine ve YÖK'ün bazı kararlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

203. -Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, "eğitime katkı payı" adıyla toplanan paralara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) . 

204. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl İlinde kapalı olan okullara ve branş öğretmeni 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1375) 

205. -Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Köy Hizmetleri İl Müdürlilğünün Bingöl tti için ayırdığı 
yatırım ödeneğine ilişkin Devlet Bakanından sözlll soru önergesi (611376) 

206. -Bingöl Milletvekili Mahfuz GU!er'in, Orman Bölge Müdilrlüğünün Bingöl ilindeki projelerine ve 
Kızılağaç Köyü sınırlarındaki orman yağmalamasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

207. -Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bingöl-Genç İlçesinde terör dolayısıyla boşaltılan köylere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1378) 

208. -Bingöl Milletvekili Mahfuz GUler'in, Bingöl İli ve ilçelerinde yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

209. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Giller'in, Bingöl İli ve ilçelerinde yürütülen projelere ve Bingöl 
Sanayi Sitesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) 

210. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, TEKEL Genel Müdürlüğünün Bingöl İli ve ilçelerinde 
yOrüttüğll projelere ve tutUn ekim alanlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlo soru önergesi ( 6/1381) 

2 lI. - Bingöl Milletvekili Mahfuz GOler'in, Bingöl Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
söztil soru önergesi (6/1382) 

212. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, İzmit ilindeki Karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından sözili soru önergesi (6/1387) 

213~ -Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, İzmit-Gebze-Sakarya arasındaki E-5 karayolu projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

214. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Kocaeli ilindeki yol sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından sözlosoru önergesi (6/1389) 

215. -Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Kocaeli-Gebze-Şile karayolu projesine ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1390) 

216. -Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, iptal edilen Körfez Geçiş projesi ile ilgili yeni bir çalışma 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 

217. -Isparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, son üç ay içinde Merkez Bankasınca satılan ABD dalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

218. - Isparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen banka 
yöneticilerinin ücretlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

219. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TESK ve TŞOF başkan ve yönetim kurulu üyelerinin 
maaşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1396) 

220. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) 
221. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, ÇA V-KUR depolarındaki çay miktarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 
222. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, THY Trabzon seferini yapan uçak personelinin kaldığı otele 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 
223. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, dağıtırnma izin verildiği iddia edilen porno film 

VCD'Ierine ilişkin Kültur Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) 
224. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu kurumlarının telefon santrallerinde telesekreter 

kullanılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) 
225. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Bilyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarına 

katılmayan FP Beyoğlu Belediye Meclisi llyesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) 
226. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Güçlükonak Ilçesine bağlı bazı köyterin içme 

suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 
227. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Güçlükonak İlçesi Basan Deresi üzerindeki 

köprüye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) 
228. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Güçlükonak İlçesindeki ilköğretim 

okullarının ek derslik ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 
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229. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak İli ve ilçeleri arasındaki yol sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

230. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şımak-GUçiUkonak Fındık Beldesi ve Koçtepe 
köyünOn saglık personeli ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından söztil soru önergesi (611409) 

231. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi tlçesinin telefon şebekesi ve araç 
gereç ihtiyacına ilişkin UlaştırmaBakanından sözlll soru önergesi (6/1410) 

232. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi İlçesinin ilkögretim okulları ve milli 
egitim mudurıngunun bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlll soru önergesi (6/1411) 

233. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi İlçesinin bazı köylerinin okul 
sorununa ilişkin Milli Egitim Bakanından sözlu soru önergesi (6/1412) 

234. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi Devlet Hastanesinin personel, araç ve 
gereç ihtiyacına ilişkin Saglık Bakanından söziU soru önergesi (6/1413) 

235. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Scyda'nın, Şırnak-Silopi İlçesi sağlık ocaklarının personel ve 
araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlll soru önergesi (6/1414) 

236. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi liçe TEDAŞ MUdUrlUğOnUn 
ihtiyaçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

237. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Uludere İlçesinin kanalizasyon sorununa 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlU soru önergesi (6/1416) 

238. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Uludere İlçesine bağlı bazı köyterin 
ilkögretim okulu ihtiyacına ilişkin Milli Egitim Bakanından sözlll soru önergesi (611417) . 

239. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Uludere İlçesine bağlı bazı köyterin yol ve 
içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlu soru önergesi (6/1418) 

240. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesi Ayran Beldesinin yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlil soru önergesi ( 6/141 9) 

241. -Bursa Milletvekili Teaman Özalp'in, Bursa İl KUltUr Merkezi inşaatına ilişkin KUltUr Bakanından 
söziU soru önergesi (6/1420) 

242. - Bursa Milletvekili Teaman Özalp'in, Bursa ilindeki sanayi sitesi inşaatiarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 

243. -Bursa Milletvekili Teaman Özalp'in, Bursa-NilUfer ve Bursa-Yıldırım Çıraklık Eğitimi Merkezleri ve 
Bursa-Yddının Halk Eğitimi Merkezi inşaatiarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ( 6/1424) 

244. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, esnaf ve sanatkarların Halk Bankasından kullandıkları 
kredilere ilişkin Devlet Bakanından söziU soru önergesi (6/1425) 

245. -Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa Serbest Bölgesinin ne zaman hizmete 
girecegine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1426) 

246. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa Il. Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlll soru önergesi (6/1427) 

247. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'da Bölge İdare Mahkemesi kurulup 
kurulmayacagına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 

248. -Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'nın elektrik ve Harran Ovasının sulama 
sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlu soru önergesi (6/1429) 

249. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlııırfa'ya SSK Bölge Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanından sözlU soru önergesi (6/1430) 

250. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Akçakale GUmrUk Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlosoru önergesi (6/1431) 

251. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) 

252. -Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Gaziantep Otoyolu inşaatına ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından söztil soru önergesi (6/1433) 

253. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun III. Trafa Merkezinin özel sektöre devrine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) 

254. -İstanbul Milletvekili Ahmet GUzel'in, kurye taşımacılıgı ile kaçak olarak yurda sokulan mallara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

255. - Hakkari Milletvekili Hakkı Töre'nin, deprem konutları ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanından sözlll soru önergesi (6/1436) 

256. -Burdur Milletvekili Mustafa Örs'On, Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki personel ve ihalelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

257. -Adıyaman Milletvekili Malımut Nedim Bilgiç'in, bakanlığın yurtiçi ve yurtdışı kadrolarına ilişkin 
Turizm Bakanından sözlu soru önergesi (6/1438) 
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258. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Nedim Bilgiç'in, Hudutlar ve Sahiller Saglık Genel 
Müdürlogünde yapılan ihalelere ilişkin Sa~lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

259. -Hakkari Milletvekili Hakkı Töre'nin, hastanelerde rehin kalan hasta olup olmadı~ına ve yurtdışından 
yatay geçişle ülkemize gelen tıp ö~rencilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

260. -Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, personel alımlarına ve Dünya Bankası kredisiyle 
yürütülen sağlık projesi olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

261. -Burdur Milletvekili Mustafa Örs'On, Bakanlığa bağlı kunıluşlardaki ihalelere ve vakıflara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

262. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bakanlığa ba~lı kuruluşlardaki ihaleler ve vakıflara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

263. -Burdur Milletvekili Mustafa Örs 'ün, Bakan lı~ ın yaptı~ ı ihaleler ve kurdu~u vakıflara ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

264. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, bakanlı~a bağlı kuruluşlardaki personel atamalarına ve 
Dünya Bankasından alınan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) 

265. -Gaziantep Milletvekili İbrahim Konuko~lu'nun, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1447) 

266. -Burdur Milletvekili Mustafa Örs'On, Bakanlı~ın yurtdışı kadrolarına ve ihalelere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1448) 

267. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'On, bedelli askerlik yasasıyla elde editen gelire ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1449) 

268. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, Gümrük Müsteşarlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1450) 

269. -Hakkari Milletvekili Hakkı Töre'nin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü~üne ait İl Spor Tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) 

270. -Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz' in, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yaptığı inşaat ihalesi olup 
olmadı~ına ve spor kulüplerine yapılan yardırnlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (611452) 

271. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, Eğitime Katkı Payı olarak toplanan paralara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (611453) 

272. - Hakkari Milletvekili Hakkı Töre'nin, personel alımlarına ve Milli Eğitim Vakfı'nın gelirlerine 
ilişkin Milli E~itim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) 

273. -Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, okulların onarım ve öğrenci taşıma hizmetlerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) 

274. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, TRT tarafından açılan ihalelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) 

275. -Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, TEKEL Genel Müdürlü~onon verdiği bayiliklereve personel 
alımı olup olmadı~ına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1459) 

276. -Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, TEKEL Genel MüdürlüMnün açtığı ihalelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 

277. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konuko~lu'nun, Anadolu Ajansı Genel Müd!lrlü~Onün 
harcamalarına ve personel alımı olup olmadı~ına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

278. - Hakkari Milletvekili Hakkı Töre'nin, Anadolu Ajansı Genel MOdürlü~ilnün zarariarına ve 
personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

279. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, Bakanlığın açtığı inşaat ihalelerine ve iliere yapılan 
yardırnlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1464) 

280. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konuko~lu'nun, Milli E~itim Vakfı'nın hizmetlerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1465) 

281. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, SPOR TOTO teşkilatının bayiliklerine ve kiraya verilen 
spor tesislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

282. -Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilen 
paralara ve Milli Piyango Genel Müdürlü~Once verilen bayiliklere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1467) 

283. -Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, kitap alırnma ve Anadolu Medeniyetleri MUzesi Vakfının 
giderlerine ilişkin KOltür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469) 

284. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bakanlı~a ba~lı kuruluşlarda yapılan ihalelere ve vakıflara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlU soru önergesi (6/1470) 

285. -Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, personel alımlarına ve belediyelere yapılan yardırnlara ilişkin 
Çevre Bakanından sözlosoru önergesi (6/1471) 
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286. - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, personel alımlarına ve orman tahsislerine ilişkin Orman 
Bakanından sözlü sonı önergesi (611472) 

287. -Burdur Milletvekili Mustafa Örs'On, Bakanlığa bağlı kuruluşların ihalelerine ve vakıflara ilişkin 
Orman Bakanından sözlü sonı önergesi (6/1473) 

288. -Burdur Milletvekili Mustafa Örs'On, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sonı önergesi (6/1474) 

289. -Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sonı 
önergesi (6/1475) · 

290. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'On, Bakanlık kaynaklarından aktarılan paralara ve inşaat 
ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

291. -Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, yurt dışına gönderilen hastalara ve tıbbi malzeme 
alırnma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sonı önergesi (6/1477) 

292. -Adıyaman Milletvekili Mahmut Nedim Bilgiç'in, ambulans alırnma ve temizlik ihalelerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü sonı önergesi (611478) 

293. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, imaj, logo ve tanıtım harcamalarına ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) 

294. -Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, alt yapı ihalelerine ve İller Bankasından aktarılan 
paraya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) 

295. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoglu'nun, eski bakan ve müsteşariara araç, lojman ve 
personel tahsis edilip edilmediğine ve kurum dışında çalıştırılan personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (611481) 

296. -Bursa Milletvekili Ahmet SOnnetçioğlu'nun, İnegöl-Yenice Beldesindeki Orman İşletmelerinin 
personel sorununa ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 483) 

297. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Bozova İlçesinin elektrik aboneliği sorununa 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) 

298. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'daki iplik ve çırçır fabrikalarının sorunlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü sonı önergesi (6/1485) 

299. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, KIZILAY'a bağışlanan gayrimenkullere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

300. -Bursa Milletvekili Ahmet Sonnetçioğlu'nun, okullarda trafik eğitimi başlatılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü sonı önergesi (6/1488) 

301. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesine bağlı bazı köylerin sağlık ocağı 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) 

302. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik-Aşağı Fatmacık Köyü Yeşilyurt 
mezrasının trafo merkezi ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

303. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman~ın. Şanlıurfa-Birecik-Altınova KöyUnUn ek trafo ihtiyacına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (611491) 

304. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik-Kakurtlu Köyü ile Yukarı Kakurtlu 
Mezrasının ilçe ile bağlantısını sağlayan yola ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

305. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesinin bazı mezralarının su sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözltı soru önergesi (6/1493) 

306. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesine bağlı köyterin yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözltı soru önergesi (6/1494) 

307. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa - Birecik- Mezra Beldesinin yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

308. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik ve Suruç ilçeleriyle bağlantısı olan 
bazı köyterin yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

309. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik-Mcngelli Köyünün su sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözltı soru önergesi (6/1497) 

310. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Halfeti-Yukarı Göklü Beldesinin sağlık 
merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

31 I. - İstanbul Milletvekili Nazire Karakuş'un, bir bOrokrata bilgisayar sistemi yazılım ve 
donanımlarıyla ilgili şirket kurdurulduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlosoru önergesi (611499) 

312. -Ankara Milletvekili Melda Bayer' in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kullanılan şehir 
amblemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

313. - İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın, İzmir AtatOrk Eğitim Hastanesi ile ilgili basında çıkan 
habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) 
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314. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, define aramalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1502) 

315. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Cevher-Pınarbaşı mezrasının elektrik trafosu 
ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) 

316. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Halfeti 1lçesi Y.Göklü Beldesinde meydana 
gelen sel felaketine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 

317. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İller Bankası Genel Müdürlügünce yapılan köy yollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/l 505) 

318. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Silivri-Semizkumlar Mevkii Ali Paşa KöyUndeki 
Hazine arazisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

319. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yasa dışı yollarla Avrupa'ya giderken yakalanan Irak 
kökenli Türkmenlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

320. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya tlindeki ağaçtandırma çalışmalarına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1508) 

321. -Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Vakıflar Genel MUdUrlüğü'nün Konya İlindeki faaliyetlerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 

322. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'Un, Konya İlindeki Vakıfeserierine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

323. -Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya Ilindeki turizm yatırımiarına ve turist sayısına ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1511) 

324. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya Ilindeki demiryolu projelerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından söztil soru önergesi (6/1512) 

325. -Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, belediyelere konsolide bütçeden yapılan yardırnlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

326. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioglu'nun, pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) 

327. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, TEDAŞ tarafından güç bedeli adı altında alınan 

ücrete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 516) 
328. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-inegöl-Çayyaka Köyü Sağlık Evinin personel 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/15 1 7) 
329. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bakanlıgın Bursa İlindeki yatırımiarına ilişkin Çevre 

Bakanından sözlü soru önergesi (611518) 
330. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Bozova İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 
331. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Beytüşşebap İlçesinin okul sorununa ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 
332. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Beytüşşebap İlçesi ve köylerindeki kadastro 

çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 
333. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Beytüşşebap Devlet Hastanesinin sağlık 

personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 
334. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Beytoşşebap İlçesine bağlı köylerin ulaşım 

sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 
335. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, ağaç ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 

sonı önergesi (6/1529) 
336. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve 

Yardımlaşma Vakfına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (611530) 
337. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, IMF'den alınan kredilere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 
338. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, GAP Bölgesindeki arazi satışlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1533) 
339. - Bursa Milletvekili Teaman Özalp'ın, SSK prim tabanının artırılmasının doğurduğu sorunlara 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) 
340. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'da Halk Bankası merkez şubesi açılıp 

açılmayacagına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 
341. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesi Tüten köyünün yol sorununa 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü sanı önergesi (6/1536) 
342. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Bursa-Osmangazi-Tuzaklı Köyünün orman köy!Uierine 

yapılan yardımların sağlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü sonı önergesi (6/1537) 
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343. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Bursa-Osmangazi-Tuzaklı Köyündeki işsizlik sorununa 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlU soru önergesi (6/1539) 

344. -Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Osmangazi Dogancı Barajının kuruluş yerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından söziU soru önergesi (6/1540) 

345. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Bursa-Osmangazi-Tuzaklı köylülerinin saglık sorununa 
ilişkin Saglık Bakanından söziU sonı önergesi (6/1541) 

346. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Bursa Nilofer Deresi ve Doğancı ile NiiUfer baraj 
bölgelerindeki kanalizasyon sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlU soru önergesi (6/1542) 

347. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Bursa-Osmangazi İlçesi Tuzaklı ile Hüseyinalan köyleri 
arasındaki yol, onarım ve asfalt çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

348. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, Bakanlığın yeni bir vakıf kurdugu iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 

349. - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Gümruk Vakfına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1545) 

350. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, milletvekilierine ait LPG ile çalışan araçlara ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (611546) 

351. - İstanbul Milletvekili Ahmet GUzel'in, üçoncü Boğaz Köprüsü projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1547) 

352. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, bor madenierinin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1549) 

353. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, bor madenieri aretimine ve pazarlamasına ilişkin 
Başbakandan sözlU soru önergesi (6/1550) 

354. -Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, bor madenierinin Uretimine ve satışına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1552) 

355. -Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, bor madenierinin ihracatıyla ilgili yapılan anlaşmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1553) 

356. - İzmir Milletvekili Yıldırım Ulupınar'ın, yeraltı zenginiikierimize ve rezervlere ilişkin 
Başbakandan sözlU soru önergesi (6/1554) · 

357. - İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu'nun, bor madenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1555) 

358. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, bor madenierine ve üretim tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü sonı önergesi (611556) 

359. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, bor madenierinin özelleştirilmesinin sakıncalı olacagı 

iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1558) 
360. - İzmir Milletvekili Yıldırım Ulupınar'ın, bor tuzlarının ekonomiye katkısının artırılınasına ve 

ihracatına ilişkin Başbakandan sözlosoru önergesi (6/1559) 
361. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Ambarlı'da LPG dolum ve depolama tesisi kurmak 

için başvuruda bulunan bir firmaya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) 
362. -Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, dogatgaza yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) 
363. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, güney ve güneydogu sınırında mayından arındırılacak 

arazi ve kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1563) 
364. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, enerji sektöründeki işletme hakkı devir 

anlaşmalarındaki KDV oranının düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1566) 
365. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İSKİ tarafından gerçekleştirilen temiz su şebeke 

çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 
366. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul BUyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 

agaçlandırma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlosoru önergesi (6/1568) 
367. -Tunceli Milletvekili Kamer Genç' in, Şubat krizinden önce Merkez Bankasından döviz aldıgı iddia 

edilen bazı bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) 
368. -Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın ve ailesine ait 

ticari işletmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1572) 
369. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Ankara Ticaret Odası'nı ziyareti sırasında yaptığı 

açıklamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) 
370. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Avrupa Birligi Genel Sekreterliğinin açmış olduğu uzman 

yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1574) 
371. -İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bor, altın ve petrol yatakları rezervlerine ilişkin 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575} 
- 32 - 117 NCİ BİRLEŞİM 



7- SÖZLÜ SORULAR 

372. - Istanbul Milletvekili Osman Yumakogulları'nın, deprem vergilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1576) 

373. - İstanbul Milletvekili Ahmet GUzel'in, istanbul-Bogazköy Belediye Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlU soru önergesi (6/1577) 

374. - İstanbul Milletvekili Ahmet GUzel'in, Özelleştirme İdaresine ilişkin Devlet Bakanından söziU 
soru önergesi (6/1578) 

375. -İstanbul Milletvekili Ahmet Guzel'in, KDV'ye ilişkin Maliye Bakanından sözlU soru önergesi 
(6/1579) 

376. -İstanbul Milletvekili Ahmet Guzel'in, İstanbul'daki maden ocağı işletmelerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) 

377. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, izin almadan çalışan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1581) 

378. - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, bazı bankaların sermaye artırımı soresi dolmadan 
TMSF'na ak1arıldıgı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (611582) 

379. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Demirbank'ın satışına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1583) 

380. - Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in, Ziraat ve Halkbank'a atanan yöneticilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1584) 

381. - Batman Milletvekili Faris Özdemir'in, Ziraat ve Halkbank'a dışarıdan atanan yöneticilerin 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1 585) 

382. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalara 
ilişkin Başbakandan sözlU soru önergesi (6/1586) 

383. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, Ziraat ve Halkbank'tan verilen kredilerle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1 587) 

384. -İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Sümerbank'ın OYAK'a satışına ilişkin Başbakandan sözlu 
soru önergesi (6/1588) 

385. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Bankexpress'in TEKFEN Holding'e satılına 
koşullarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1589) 

386. -Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, Ziraat ve Halkbank'tan emekliye ayrılan ve iş akdi 
feshedilen personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1590) 

387. -Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankaların mali 
iştiraklerine ilişkin Başbakandan sözlU soru önergesi (6/1591) 

388. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa- Bozova İlçesine bağlı bazı köy yollarına ve 
Şanlıurfa-Gaziantep karayoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) 

389. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Halfeti İlçesine bağlı bazı köy yollarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1593) 

390. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa- Bozova İlçesine bağlı bazı köy yollarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) 

391. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa- Bozova İlçesine bağlı bazı köyterin su 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz! U soru önergesi (6/1595) 

392. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, ekim zamanından önce çiftçilere kaliteli tohum verilip 
verilemeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596) 

393. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Kanal D sunucusu Mehmet Ali Erbil'in ödediği gelir 
vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlU soru önergesi (6/1597) 

394. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, SHOW TV Genel Yayın Yönetmeninin ödediği gelir 
vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) , 

395. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnctçioğlu'nun, Bursa'daki kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1599) 

396. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Cizre'de bazı özel kanalların şifreli 
yayıniarına ilişkin İçişleri Bakanından söziU soru önergesi (6/1600) 

397. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, 2000-2001 yılları içinde yapılan otoyol ve 
otobantara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından söziU soru önergesi (6/1601) 

398. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Yunanistan Dışişleri Bakanının Fener 
Patrikhanesi ile yaptığı görUşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602) 

399. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Akçaabat Fatih E~itim 
Faknitesinde bulunan mescidin kapatıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1603) 
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400. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Bilvan-Ovacık Köyü okul sorununa ve taşımalı 
e~itime ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1604) 

401. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Viranşehir-Eyyup Nebi Beldesindeki okul 
sorununa ilişkin Milli E~itim Bakanından sözlt\ soru önergesi (611605) 

402. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa İli ve köylerinin okul sorununa ilişkin Milli 
E~itim Bakanından söziU soru önergesi (6/1606) 

403. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'daki 2001 yılı e~itim projelerine ve ö~retmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söziU soru önergesi (6/1607) 

'404. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, 1996-1997 ve 2001-2002 ö~retim yıllarında meslek 
liselerinde öğrenim gören ö~renci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) 

405. -Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Hatay ve Osmaniye İllerinde meydana gelen sel felaketine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1609) 

406. - Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Hatay ve Osmaniye İllerinde meydana gelen sel 
felaketinden sonra yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi ( 6/161 0) 

407. - Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Hatay ve Osmaniye'deki çiftçilerin enerji borçlarına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) 

408. -Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Hatay ve Osmaniye İllerinde meydana gelen sel felaketin
den zarar gören çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi ( 6/1612) 

409. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 19 Mayıs Üniversitesi Kampusüne girişlerde başörtüsü 
kontrolu yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlosoru önergesi (6/1613) 

410. - istanbul Milletvekili Ahmet GUzel'in, Güven Sigorta A.Ş.'nin özelleştirilme ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1614) 

411. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Asarcık-Ladik, Ladik-Havza karayolu 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi ( 6/1615) 

412. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, okullarda uyuşturucu madde bağımlılığının arttığı 

iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 6 l 7) 
413. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlosoru önergesi (6/1618) 
414. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa - Gaziantep oto yolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 619) 
415. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Havalimanı projesine ilişkin Bayındırlık ve 

İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1620) 
416. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) 
417. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türk Patent Enstitasüne ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) 
418. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Viranşehir İlçesi sulama projesine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 
419. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa ilindeki hayvancılığın desteklenmesine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü sonı önergesi (6/1624) 
420. -Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, GAP-Baziki sulama projesine ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (611625) 
421. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Harran İlçesi sulama prqjesine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1626) 
422. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Ceylanpınar İlçesi sulama projesine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) 
423. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1628) 
424. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1629) 
425. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak İlindeki yatırım projelerine ilişkin Çevre 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630) 
426. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) 
427. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak İlİndeki yatırım projelerine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) 
428. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633) 

-34- 117NCİ BİRLEŞİM 



7- SÖZLÜ SORULAR 

429. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nm, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634) 

430. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak İlindeki yatırım projelerine ve öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635) 

431. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ve personel 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636) 

432. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) 

433. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (611638) 

434. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639) 

435. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) 

436. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641) 

437. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Koltur 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) 

438. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak ilindeki yatırım projelerine ilişkin Adalet 
Bakanından sözili soru önergesi (6/1643) 

439. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı kurumlarda yapılan 
atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644) 

440. -İstanbul Milletvekili Ahmet GUzel'in, Özelleştirme İdaresinde yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) 

441. -İstanbul Milletvekili Ahmet GUzel'in, Özel Kalem Mudurtugune yapılan atamaya ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) 

442. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, orman ürünleri üretim tesislerinin sorunlarına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647) 

443. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince kurulan şirketlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) . 

444. -İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı'nın, futbol ligterindeki hakem hatalarma ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) 

445. - Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı'nın, Şanlıurfa-Bozova İlçesi Kanlıavşar Belediyesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) 

446. - Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı'nın, GAP İdaresinin faaliyetlerine ve personeline 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651) 

447. -Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İli sulama projelerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) 

448. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, yanık yoğun bakım ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1653) 

449. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamuya ait araçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1655) 

450. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu lojmanlarına ilişkin Başbakandan ,sözlü soru 
önergesi (6/1656) 

451. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, koruma hizmetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1657) 

452. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Havalimanı Projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658) 
453. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı kamu çalışanlarının sendika üyesi olmaya zorlandığı 

iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1659) 
454. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Garanti ve Osmanlı Bankalarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlosoru önergesi (6/1660) 
455. -İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan 

vakıflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1661) 
456. -Istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Milli Eğitim Vakfı tarafından toplanan paralara 

ve yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1662) 
457. - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, doğalgaz alımı ve tüketimindeki miktar ve 

fiyatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 
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458. -Istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Bolu Dağı tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) 

459. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bir tıp kitabının izinsiz alıntıyla hazırlandığı 
iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) 

460. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Suud i Arabistan' daki Osmanlı eserlerinin imha edildiğine 
yönelik basında çıkan iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 

461. -Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Suudi Arabistan'daki Osmanlı eserlerinin imha edildiğine 
yönelik basında çıkan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1669) 

462. - İçel Milletvekili Ali Güngör'ün, Başbakanlık Tanıtma Fonu kaynaklarının kullanımına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1670) 

463. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa Çevre Yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672) 

464. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Karacabey yolu yapırn çalışmalarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1674) . 

465. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da kaçak olarak çalışanmaden ocaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (611675) 

466. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel' in, İstanbul- Göngören Belediyesince yaptırılan bir hastaneye 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) 

467. -İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1677) 

468. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki projelere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678) 

469. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'un bazı ilçeterindeki kaçak inşaatlara ve bunlara 
göz yumulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 679) 

470. -Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Ortaköy Devlet Hastanesinin ne zaman hizmete açıtaeağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680) 

471. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, işçi emeklilerinin mali durumlarına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1681) 
472. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, emlak vergisi oranlarının indirilip 

indirihpeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru.önergesi (6/1682) 
473. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, elek1rik fiyatında indirime gidilip 

gidilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1683) 
474. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldınm'm, doğalgaz fiyatından KDV oranının düşürülüp 

düşürülmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (611684) 
475. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, kömür fiyatında indirime gidilip 

gidilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1685) 
476. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'Un, Manisa ilindeki bazı baraj projelerine ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686) 
477. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Bağcılar Kapalı Spor Salonu inşaatına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1687) 
478. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, doğrudan gelir desteği uygulamalarma ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlosoru önergesi (6/1688) 
479. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, hayvancılık sektörünü destekleme çalışması yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1689) 
480. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, tütüne alternatif ürOn çeşitlerine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) 
481. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa Merkez ve Salihli ilçelerindeki SSK sağlık 

kuruluşlarının ek inşaatiarına ilişkin Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) 
482. -Aksaray Milletvekili Murat Akm'ın, Aksaray-Ortaköy Ahmetler Göleti Projesine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692) 
483. -Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat-Batman Karayolunun yenilenmesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlosoru önergesi (6/1693) 
484. -Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat-Dargeçit Karayolunun yenilenmesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1694) 
485. - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Istanbul BUyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine 

yapılan yardırnlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1697) 
486. -Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa ve bazı ilçelerinin lise binası ihtiyacına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698) 
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487. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sa~hk harcamalarına, özel sa~hk kuruluşlarının sa~lık 
hizmetlerine ve organ satışına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) 

488. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba Havalimanı kargo binaları yapım 
ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (61170 I) 

489. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, YÖK'e sunulan Mardin'de E~itim Fakültesi kurulması 
hakkındaki öneriye ilişkin Milli Egitim Bakanından sözlll soru önergesi (6/1703) 

490. - İstanbul Milletvekili Osman Yumako~ulları'nın, telefon abonesi sayısına ve konuşma 
ücretlerinden alınan vergi oranlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1704) 

491. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, ABD ziyaretinin sonuçlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1705) 

492. -Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'Un, Manisa İlinde bulunan tarihi eserlerin bakım, onarım ve 
restorasyonunun yapılıp yapılmayac~ına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) 

493. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in Pülümür, Tunceli-Pertek-Eiazı~ karayolu çalışmalarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) . 

494. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Tunceli'nin Çemişgezek İlçesinin Elazığ İline ulaşım 
sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlosoru önergesi (6/1708) 

495. -Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Tunceli ve Erzincan İllerinde deprem ve yangın nedeniyle 
evlerini kaybedeniere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709) 

496. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Tunceli İline bağlı bazı köyterin ·sulama suyu projelerine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710) 

497. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bolu ve Ayaş TOneli Projelerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) 

498. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Atatürk Orman Çiftliğinin ağaçlandırılmasına ve çiftlik 
arazisi üzerinde kurulan bowling tesislerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1712) 

499. -Tunceli Milletvekili Kamer Genç' in, acil mUdahale botu ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1714) 

500. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa-Saruhanlı ve Osmancalı'da Yaprak Tütün 
İşletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1715) 

501. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarihi Kula evlerinin restorasyonuna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1716) 

502. -Gaziantep Milletvekili İbrahim Konuko~lu'nun, elektronik elektrik sayacı ithaline ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1717) 

503. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü Gazi İlköğretim Okulu spor salonunun 
çökerek yıkılmasına ilişkin MiiH Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1718) 

504. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlinde doğrudan gelir desteği uygulaması 
yapılmamasının nedenlerine ve Köy-Tür İşletmelerinin yeniden faaliyete geçirilemeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1719) 

505. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, emekli maaşı ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1720) 

506. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kitap inceleme komisyonu üyelerine tavsiye edilen 
kitapların belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) 

507. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, e~itime katkı payı olarak toplanan paralara ve 
kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söziii soru önergesi (6/1 722) 

508. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu' nun, deprem nedeniyle çıkarılan vergilere, toplanan 
paralara ve harcamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1723) 

509. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, öğretmen kaynağı tercihlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından söz! U soru önergesi (6/1724) 

510. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, tarımsal sulama Ocretlerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından söziU soru önergesi (6/1725) 

511.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinin 
kapatılmaması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1726) 

512. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, pancar çiftçisine şeker oranı priminin yeniden 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727) 

513. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu çalışanlarının ücret dengesizliğinin ne zaman 
giderileceğine ilişkin Başbakandan söziU soru önergesi (6/1728) 

514. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, özelleştirme faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1729) 
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515. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, inşaat halindeki balıkçı barınaklarına ve Samsun 
balıkçı barınağının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1 730) 

516. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TMSF'ye devredilen bankalara ve bankalara sağlanan 
finansal desteğe ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) 

517. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ve Samsun İlinde 
bu uygulamanın ne zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1735) 

518. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Arjantin ve Türkiye'nin ekonomik göstergelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1737) 

519. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yıllık tüketilen akaryakıt miktarına ve fiyatına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738) 

520. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Yönetici Atama ve Meslekte Yükselme Yönetmeliği 
uygulamalarına ve vekaleten ataması yapılan yöneticilerle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1739) 

521. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ihtiyaç harici olduğu iddia edilen okullara ve 
Sinop'taki vekil yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (611740) 

522. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Mobil Santral ihalesi ile ilgili iddialara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1741) 

523. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir Ekspresinin seferlerinin iptaline ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1744) 

524. - Istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, İlköğretim öğrencilerine süt dağıtırnma 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) 

525. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel' in, balıkçılığın geliştirilmesi ve balıkçılık kredilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1746) 

526. -İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, petrol kuyularına, ham petrolun işlenmesine ve 
ekonomiye katkılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1747) 

527. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Halk Bankasının Samsun Alaçam ve Vezirköprü 
şubelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1748) 

528. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yı1dırım'ın, 1999-2001 yıları arası Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardırnlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749) 

529. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, vergi oranlarının düşUrUlUp düşürülmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1750) 

530. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, kamu çalışanlarının tumunu kapsayacak bir 
ücret artışı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1 751) 

531. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kaymakamların kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik 
yapılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1752) 

532. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, orman yangınlarını önleme ve ağaçtandırma 
çalışınalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) 

533. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Elazığ-Maden İlçesindeki bir binanın kilise olarak 
tescil edileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754) 

534. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışındaki üniversitelerde ilahiyat eğitimi görmüş 
öğretmenierin denkliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755) 

535. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, özürlUterin eğitimine ve sayısına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlu soru önergesi (6/1756) 

536. -Bursa Milletvekili Ahmet Sunnetçioğlu'nun, satış elemanlığı belgesi başvuru tarihinin uzatılıp 

uzatılınayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ( 6/1757) 
537. -Balıkesir Milletvekili İsınail ÖzgUn'Un, 2002 yılında Balıkesir ll ine ayrılan yatırım ödenekleri ve 

projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlu soru önergesi (6/1758) 
538. -Balıkesir Milletvekili Isınail Özgun'un, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 

projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözltı soru önergesi (6/ 1759) 
539. -Balıkesir Milletvekili İsınail Özgün'Un, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 

projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1760) 
540. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgon'un, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 

projelerine ilişkin Devlet Bakanından söz! u soru önergesi (6/1 761) 
541. -Balıkesir Milletvekili İsınail ÖzgOn'Un, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 

projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1762) 
542. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgun'un, 2002 yılında Balıkesir İl ine ayrılan yatırım ödenekleri ve 

projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1763) 
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543. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/ 1 764) 

544. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/l 765) 

545. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/l 766) 

546. -Balıkesir Milletvekili İsmail ÖzgUn'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 767) 

547. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün' ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768) 

548. - Balıkesir Milletvekili İsınail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769) 

549. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (611770) 

550. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1771) 

551. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişki- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım 
ödenekleri ve projelerine n Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 772) 

552. Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1773) 

553. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1774) 

554. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/l775) 

555. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (611776) 

556. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'Un, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1777) 

557. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir iline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1778) 

558. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779) 

559. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgiin'ün, 2002 yılında Balıkesir İline ayrılan yatırım ödenekleri ve 
projelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 780) 

560. -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemi! Tunç'un, Elazığ-Keban Deresi hidroelektrik santralı projesine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 781) 

561. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, işverenlerin vermek zorunda oldukları bildirim 
formlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1782) 

562. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal 'ın, Osmaniye bağlantılı bazı karayollarının iyileştirme 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783) 

563. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir İlindeki belediyelere yapılan 
yardımiara ilişkin Çevre Bakanından söztil soru önergesi ( 6/1 784) 

564. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir'deki sağlık projelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785) 

565. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir ilindeki sağlık ocaklarının personel 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (611786) 

566. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi ( 6/1787) 

567. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, hayvaneılığı destekleme çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1 788) 

568. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir-Sivrihisar'a BAG-KUR irtibat bürosu 
açılıp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1789) 

569. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, akaryakıt fıyatlarındaki artışın nedenlerine 
ilişkin Başbakandan söz! U soru önergesi (6/1 790) 

570. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, telefon ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi ( 6/1 791) 
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571. -Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, muhtarların ödeneklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1792) 

572. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlosoru önergesi (6/1793) 

573. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba ltçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlosoru önergesi (6/l 794) 

574. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Havza İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1 795) 

575. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Kavak İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/l 796) 

576. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Salıpazarı İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1797) 

577. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi ( 6/l 798) 

578. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vakakent İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlG soru önergesi (6/1799) 

579. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ladik İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlG soru önergesi (6/1800) 

580. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Asarcık İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1801) 

581. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Alaçam İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1802) 

582. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ayvacık İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1803) 

583. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Terme İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1804) 

584. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Tekkeköy İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi ( 6/1805) 

585. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Merkez İlçesindeki yatırımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1806) 

586. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinin anestezi uzmanı 
ihtiyacına ilişkin Saglık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1807) 

587. -Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, GAP'ta sulama ve üretim planlaması çalışmalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1808) 

588. - Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı'nın, Halk Bankası Divanyolu Şubesinin kapatılma 
nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1809) 

589. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İsrail'in Filistin'i işgaline karşı izlenen politikaya ve 
Filistin'e yapılacak yardımiara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1810) 

590. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, M-60 tanklarının modernizasyonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1811) 

591. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak KilçOk Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi 
Bölgesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlU soru önergesi (6/l 812) 

592. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Cizre yolunun tamamlanmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813) 

593. - Nigde Milletvekili Mükerrem Levent'in, Futbol Federasyonu Başkanı ve hakemler hakkındaki 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1814) 

594. - Bursa Milletvekili Ahmet SUnnetçioglu'nun, Bursa-inegöl İlçesinde heyciandan zarar gören 
köyleri n durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi ( 6/18 I 5) 

595. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioglu'nun, heyetandan zarar gören Bursa-Ankara karayolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakan_ından sözlü soru önergesi (6/1816) 

596. - Bursa Milletvekili Ahmet SOnnetçioglu'nun, Bursa-inegöl İlçesine baglı Kaymaz ve 
SüiOkiOköy'de yogun cevherleşme oldugu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/1817) 

597. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioglu'nun, Bursa-inegöl İlçesindeki ÇitliDeresi köprüsünün ne 
zaman onarılacagına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818) 

598. - Bursa Milletvekili Ahmet SUnnetçioglu'nun, okullarda sot dagıtımına ilişkin Devlet Bakanından 
söziO soru önergesi (611820) 

599. -Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa İl KOltUr Merkezi inşaatına ilişkin Kultur Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1821) 
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600. -Bursa Milletvekili Teaman Özalp'in, Bursa ilindeki bazı projelerin tamamlanma sorelerine ilişkin 
Milli Egitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1822) 

601. - Bursa Milletvekili Teaman Özalp'in, Bursa-Uludag yol projesinin ne zaman tamamlanacağına 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1823) 

602. -Bursa Milletvekili Teaman Özalp'in, Bursa İlindeki bazı projelerin ne zaman tamamlanacagına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1824) 

603. - Bursa Milletvekili Teaman Özalp'in, Bursa tlindeki bazı projelerin ne zaman tamamlanacagına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1825) 

604. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa İlindeki bazı balıkçı barınağı inşaatiarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1826) 

605. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya Pamuklu Dokuma Fabrikasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 828) 

606. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Köy Hizmetleri Malatya Bölge Müdürlüğünün 

kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829) 
607. -Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, anne ve bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1830) 
608. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun 19 Mayıs Barajı için yapılan harcamalara ve 

arazisi kamulaştırılan köyliilerin alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183 ı) 

609. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesindeki bazı köylerin okul ve 
ögretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1832) 

610. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesinin bazı köylerinin yol ve su 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1833) 

611. -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1834) 

612. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlindeki öğretmen açığına ilişkin Mill1 Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1835) 

613. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt İlinin ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1836) 

614. - Bursa Milletvekili Ahmet Stinnetçioğlu'nun, okullardaki stit dağıtırnma ilişkin Milli Egitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1837) 

615. -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemi! Tunç'un, Elazıg Süleyman Demirel Kültür Merkezi inşaatına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1838) 

616. - Elazıg Milletvekili Ahmet Cemi! Tunç'un, Elazığ Karakoçan Vakıflar Öğrenci Yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1839) 

617. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, personel sayısı, statüleri, bürokrat atamaları ve adli 
soruşturmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1840) 

618. - Bursa Milletvekili Ahmet SUnnetçioğlu'nun, hastanelerdeki malzeme alımlarının ihale ile 
yapılması kararına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1841) 

619. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, yolsuzluk iddiaları sonucu açılan soruşturmalam ve 
sonuçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1842) 

620. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, sperm bankası kurulması girişimine ilişkin Saglık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1843) 

621. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamuda göreve başlatılan personele ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1844) 

622. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-inegöl Verem Savaş Dispanserindeki 
teknisyen ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1845) 

623. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1846) 

624. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik' in, atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1 847) 

625. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1848) 

626. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1849) 

627. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1850) 
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628. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1851) 

629. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1852) 

630. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1853) 

631. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1854) 

632. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(61855) 

633. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1856) 

634. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1857) 

635. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin KOltür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1858) 

636. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1 859) 

637. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1 860) 

638. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1 861) 

639. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1862) 

640. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1 863) 

641. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1864) 

642. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1865) 

643. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Saglık Bakanından sözlü soru önergesi 
(611866) 

644. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1867) 

645. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1868) 

646. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1869) 

647. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1870) 

648. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1871) 

649. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1872) 

650. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/1873) 

651. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/ 1874) 

652. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/1875) 

653. - İstanbul Milletvekili Ahmet GUzel'in, MTA'nın sosyal tesislerine yapılan harcamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1876) 

654. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Artvin ilindeki altın arama çalışmalarına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1877) 

655. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik' in, elektrik enerjisi ihtiyacına ve nasıl karşılandığına ilişkin Ene~ji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 878) 

656. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Çoruh havzasında yapılacak barajiara ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879) 
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657. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Artvin tlindeki altın rezervlerine ve altın araması yapan 
şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880) 

658. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, fen ve anadolu liseleri ögrencilerinin ortaögretim başarı 

puanlarının üniversite giriş sınavına etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881) 
659. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Yusufeli İlçesinin yerleşim yerinin yapımı düşünülen baraj 

nedeniyle değiştirileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 882) 
660. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, arsa sahiplerinin inşaat yapımında karşılaştıkları sorunlara 

ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883) 
661. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, tahakkuk eden ve tahsil edilen vergi miktarlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1884) 
662. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Devlet memurlugu ve işçi sınaviarına katılım ve başarı 

durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1885) 
663. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, CS-2-Anbarlı Kompresör İstasyonu yapımını üstlenen 

firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (611886) 
664. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, gaz ve petrol boru hattı ihalelerine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1887) 
665. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, çeşitli kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisi üretimine 

ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888) 
666. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, ilaçların biyoeşdeğerliliğinin incelenmesine ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1889) 
667. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kültür varlığı konumundaki binalara ilişkin KUltür Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1890) 
668. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, SSK prim artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1891) 
669. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İstanbul'daki koruma kurullarına ve yıkılına tehlikesindeki 

tarihi binnlara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1892) 
670. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Eskişehir'de bir magaza açılışında çocuk istismarı 

yapıldıgı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 893) 
671. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Kütüphanesindeki kitapların satılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894) 
672. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, balık çiftliklerine ve balıkçtiara verilen kredilere ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1895) 
673. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioglu'nun, Bursa-İznik-MuşkUle Köyünün sulama suyu 

ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1896) 
674. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi'deki termik santralın emisyon izni 

olup olmadığına ve radyasyon yaymasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından söziii soru önergesi 
(611897) 

675. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi'deki termik santralde çalışan işçilerin 
sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (611898) 

676. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi'de faaliyet gösteren termik santralın 
yörede sağlık sorunlarını arttırdığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899) 

677. -Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi'deki termik santralın çevreye olumsuz 
etkilerine ve ÇED raporunun olup olmadığına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1900) 

678. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Şırnak-Silopi'deki termik santralın çevreye 
radyasyon yaydığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1901) 

679. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kamu Personel Seçme Sınavına ve maliyetine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1902) 

680. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, hayvancılığın geliştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1903) 

681. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine bağlı şirket 
ve vakıfların açılış, temel atma ve kutlama törenlerindeki harcamalanna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1904) 

682. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın ERT adındaki yabancı bir örgüton İstanbul'da yaptığı 
toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905) 

683. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa'daki Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün kapatılacağı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1906) 

684. -İstanbul Milletvekili Osman Yuınakoğullan'nın, İstanbul boğaz köprülerinden elde edilen gelire 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1907) 

- 43- 117 NCİ BİRLEŞ iM 



7- SÖZLÜ SORULAR 

685. -Niğde Milletvekili Mükerrem Levent' in, petrokok kömür ithaline ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1908) 

686. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, işçi emeklilerinin ödeme tarihlerinden 
kaynaklanan maaş farklarının ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1909) 

687. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, enflasyon düşerken faiz oranlarının 
yükselmesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1910) 

688. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, enflasyon düşerken fiyatların yükselmesinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1911) 

689. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinin Uygur Türklerine 
etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1912) 

690. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Milli Eğitim Vakfının gelirlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913) 

691. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinin Ziraat Bankasına 
olan borçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1914) 

692. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bir vatandaşın çeşitli şekillerde kamuoyuna yansıyan 
faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından söziii soru önergesi (6/1915) 

693. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Ataköy 60 ıncı Yıl İlköğretim Okulunda yüzme 
havuzu yaptınldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söziii soru önergesi (6/1916) 

694. - istanbul Milletvekili Ahmet Gozel'in, çeşitli şekillerde basında yer alan bir vatandaşın ödediği 
vergilereve iş alanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 917) 

695. - Osmaniye Milletvekili Birol Biiyüköztürk'ün, Aralık ayı enflasyon oranının memur maaş artışına 
yansıtılmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1918) 

696. - İstanbul Milletvekili Ahmet GUze1'in, İstanbul BUyükşehir Belediyesinin yapması gereken 
Olimpiyat Stadı alt yapı hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919) 

697. -İstanbul Milletvekili Ahmet Gllzel'in, İstanbul-Gazi Osman Paşa'da, SSK ile anlaşmalı özel bir 
hastaneye yapılan sevklerle ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlll soru önergesi 
(6/1920) 

698. -İstanbul Milletvekili Ahmet Giizel'in, Olimpiyat Stadının D-100 Karayolu Bağlantı Projesine ve 
Kuzey Otoyolu Projesine bağlantısının düşünülUp düşünUimediğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1921) 

699. - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, birden fazla sekreter ve danışman ile çalışan 
milletvekilierine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlll soru önergesi (6/1922) 
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8- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN DiGER iŞLER 

1. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında I 89 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 

2. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu TeşkiHitının Kuruluş ve Görevleri· Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkih1tının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İ şler ve Plan ve BUtçe Komisyonları Raporlan (11755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı : 
666) (Dağıtma tarihi: 7.5.2001) 

3. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; TOrkiye İş Kurumu Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/754, 
1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001) 

4. - Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (11756, 1/691) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 15.5.2001) 

5. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu Tasansı ve. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi: 29.5.2001) 

6. - Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükitmlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11209, 1/228) (S. Sayısı: 861) (Dağıtma tarihi: 14.5.2002) 

7. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyiınaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldınm'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili !şılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtUzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286,2/307,2/310,2/311,2/325,2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

8. - Ceza tnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11744) (S. Sayısı: 786) (Dagıtma tarihi: 19.12.2001) 

9. -Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 29. I L2000) 

10. X - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11886) (S. Sayısı : 
827) (Dağıtma tarihi : 6.3.2002) 

11.- Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde 
·Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 97 nci Maddesine Bir Cümle İlave 
Edilmesine Dair Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Avukatlık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Bülent 
Arınç'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/950, 2/877,2/921,2/928, 2/944) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 10.5.2002) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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8- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN DiGER iŞLER 

12. X- Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu~u 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11613) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma 
tarihi: 9.5.2001) 

13. X - Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Degiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulundu~una Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11969) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
27.5.2002) 

14. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) (*) 

15. X- Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile 
İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile 
ligili Müzakereterin Nihai Senedinin ve Torkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Toplulu~u Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/805) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

16. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (11853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

17. X - Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu Tasansı ile Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 587 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/782, 1/609) (S. Sayısı : 
824) (Dağıtma tarihi : 26.2.2002) 

18. - Özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Geıi~lik ve Spor ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal işler Komisyonlan Raporları (1/907) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 3.12.2001) 

19. - Tüketicinin Korunma'iı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Aynı Mahiyetieki Kanun Teklifi ve Adalet, Sanayi, Ticaret, Eneı:ji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11954, 2/879) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 27.3.2002) 

20. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Amasya Milletvekili 
Ahmet İyimaya'nın, 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin ve Kırklareli 
Milletvekili Cemal Özbilen ve 5 Arkadaşının, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve Çevre Komisyonları Raporları (1/388, 2/586, 2/886) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi: 1 7.4.2002) 

21. -Tork Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhaneterin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu ( 11928) (S. Sayısı: 77 5) (Dağıtma tarihi: 26.1 I .2001) 

22. - TOrk Ceza Kanunu, Cezaların Infazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın TUrk Ceza Kanunu ile 
Cezaların infazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilieri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedilk, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Tork Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve 5 Arkadaşının TOrk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın TOrk Ceza Kanunu 
ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddeterinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/796, 2/341,2/559,2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı: 629) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

23. -Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Roşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (l/773) 
(S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 25.5.2001) 

24. - Kadının Statoso Genel Modorlogo Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi : 8.3.2000) 
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8- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN DiGER iŞLER 

25. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlogo Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, T.C. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Sandığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/905, 2/312) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 23. 1.2002) 

26. - TOrk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (11958) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

27. - Nofus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/852) (S. Sayısı: 686) (Dağıtma tarihi: 28.5.2001) 

28. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Tork Silatılı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Tork Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Milli Savunma 
Komisyonları Ra~orları (1/864) (S. Sayısı : 750) (Dağıtma tarihi: 1.11.2001) 

29. - İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

30. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Goco Dozenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

3l.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile ligili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

32.X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

33.X- Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

34.X - Türkiye Cumhuriyeti HOk.iimeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, fmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

35.X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(11786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

36.X- Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti ve Fas Krallığı Hokometi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın· Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1 /750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

37.X- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan 
Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11834) (S. Sayısı: 696) (Dağıtma tarihi : 7.6.2001) 

38.X - Alıvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kadianmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

39.X- Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

40.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Hukuki ve 
Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (l/283) (S. Sayısı : 165) (Dagıtma tarihi : 1.1 0.1999) 

4 1 .X - Torkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 
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42.X- Türkiye Cumhuriyeti Hük.'Ümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılıgı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

43.X- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

44.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı HükUmeti 
Arasında Sosyal GUvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protoko!Un Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlan Raporları 
(11687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

45.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(11479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

46.- Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

47.X- Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (l/393) 
(S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30. 7.1999) (*) 

48.- Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

49.- Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Bayındırlık, 1mar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (11638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

50.- Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

51.- GözlUkçUlük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa Milletvekili 
Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Türk 
Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(1/767, 2/246, 2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

52. - Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

53.- Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : 14.1.2000) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

55. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal GUvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

56. X -Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokollin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları ( 11530) (S. Sayısı : 183)(Dağıtma tarihi : 25. 1 O. ı 999) 

57.- Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597, 11562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

58. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundugu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

59.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasi Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 15. 7.1999) 
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60. X - TOrkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11312) (S. Sayısı: 
43) (Dagıtma tarihi: 21.7.1999) 

61.- TOrk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp lstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dagıtma tarihi: 26.7.1999) 

62.- Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (11439) (S. 
Sayısı : 74) (Dagıtma tarihi: 26.7.1999) 

63. X - Uluslararası Sergitere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
BOrosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dagıtma tarihi: 30. 7.1999) 

64. X- Donya Turizm Teşkilatı Tüzüğllnlln Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İ mar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (11266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

65. X - TOrkiye Cumhuriyeti HUkOmeti ile Letonya Cumhuriyeti HUkümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

66. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilieriyle Asısubayların Giyecegine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Degişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Milli Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

67.- TOrk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

68.- TopyekOn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/3&5) (S. 
Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 13.8.1999) 

69.- Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun YürOrlOkten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (11469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

70.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

71.X - Türkiye Cumhuriyeti HOkümeti ile Letonya Cumhuriyeti HOl..ilmeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

72.X - TOrkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti HükUmeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

73.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemi! Tunç'un, Elazıg İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve fçtUzüğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınma Önergesi (2/191) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

74.X- Türkiye Cumhuriyeti ile Türk KültUr ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protakolon Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

75.X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti HOkümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protakolon Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10. 1999) 

76.- TOrk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (11481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi : 25.1 0.1999) 

77.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar lzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurolmasi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi : 2.11.1999) 
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78.- Askeri Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her TUrlU Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Da~ıtma tarihi : 
4.1 1.1999) 

79.- Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Milli 
Savunma Komisyonları Raporları (11381) (S. Sayısı: 196) (Da~ıtma tarihi: l 7.11.1999) 

80.X - Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan De~işikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : ı 8.11.1999) 

81.- Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzOğün 37 nci Maddesine göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 25.11.1999) 

82.- Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkih1tı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulone Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtOzOğOn 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 6.12.1999) 

83.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzOğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi : 8.12. l 999) 

84.- Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/568) (S. 
Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999) 

85.- Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi : 21.12.1999 ) 

86.- Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavozlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenınesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

87.- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılınasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenınesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandam1a Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu ( 1/569, 
1/571, 11572, 2172) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

88.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandanna 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
11573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999 ) 

89.- Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 Eylül 
1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtOzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma 
tarihi: 21.12.1999) 

90. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya ll Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battatgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtozo~un 37 nci Maddesine Göre Do~rudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 24.12.1999) 

91.- Kaçakçılı~ın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde De~işiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı : 303) (Dagıtma tarihi : 24.12.1999) 

92.- TUrk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diger Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde De~işiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi : 24.12.1999) 

93.- Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde De~işiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtUzüMn 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 
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94.- Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (l/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

95.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik HedefPlanının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari 
Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve ·Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi : 26.ı.2000) 

96.- Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Milli Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387, 114ı4, 11462) (S. Sayısı: 3ı4) (Dağıtma tarihi: 26.1.2000) 

97.- Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.ı983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkih1tı Hakkında 4ı Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 3ı5) (Dağıtma tarihi : 28.1.2000) 

98.- Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 48 Arkadaşının, Yilkseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 4ı Sayılı Kanun Hükmlinde Kararnamenin Değiştiriterek KabulUne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğiln 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gtindeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi : 28.1.2000) 

99.- istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu H .. iisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 
233 · Sayılı Kanun HükmUnde Kararnamenin Bazı Maddelerinin YürüriUkien Kaldırılmasına Dair Kanun 
HUkmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzUğiln 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı: 32ı) (Dağıtma tarihi: ıı.2.2000) 

ı 00. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığın ın Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtUzüğUn 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı : 221 'e 1 inci Ek) (Dagıtma tarihi : 14.2.2000) 

ıoı. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gol'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtozUğün 133 UncU 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (31170) (S. Sayısı: 222'ye ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: ı4.2.2000)) 

ıo2. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtuzUğün 133 Uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/ı7ı) (S. Sayısı : 223'e 1 in~i Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

103. -Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırİlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın lçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora ltirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

104. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'Un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtUzüğUn 133 Uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1 74) (S. Sayısı : 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

ıos. - İstanbul Milletvekili Abdilikadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzOğün 133 Uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

106. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtOzUğOn 133 Uncu Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1 76) (S. Sayısı : 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

107. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokun·uımazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtUzüğUn 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1 77) (S. Sayısı : 229'a ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 
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ıo8. -Sivas Milletvekili Temel Karamollaoglu'nun Yasama Dokunulmazlıgının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın lçtüzüğün 133 UncU Maddesine Göre Rapora ltirazı (3/187) (S. 
Sayısı : 235'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

109. -Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/338) (S. Sayısı : 320) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.2000) · 

110. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazfığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 Uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye ı inci Ek) (Dagıtma tarihi : ı8.2.2000) 

lll. - Diyarbakır Milletvekili ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 Uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi : ı 8.2.2000) 

1ı2. -Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve lçtt\züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi : 21.2.2000) 

113. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılınası Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı : 350) (Dagıtına tarihi : 2ı.2.2000) 

114. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazfığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kam1a Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

115. -Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde BUyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 25.2.2000) 

ı 16. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkercsi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

117. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulınazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

ı18. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

119. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazfığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

120. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulınazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

121. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yilkseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek KabUlüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılınası Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

122. X - Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültur 
Merkezlerinin Kuruluşu ve işleyişi Hakkında Protakolon Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 372) (Dagıtma tarihi : 6.3.2000) 
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123. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Istanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Degiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı : 3 79) 
(Da~ıtma tarihi : 6.3.2000) 

124. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yüksekö~retim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve ı90 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degiş_iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı : 378) (Dagıtma tarihi : 7.3.2000) 

125. - Elazıg Milletvekili Mehmet Agar'ın Yasama Dokunulmazlı~ının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arahacı'nın İçtozügün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e ı inci Ek) (Dagıtma tarihi : 22.3.2000) 

ı26. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlıgının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arahacı'nın İçtOzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a ı inci Ek) (Dagıtma tarihi: 22.3.2000) 

ı27. -Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtUzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

128. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaş ının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 4ı Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzügün 
37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

129. -Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 28.3.2000) 

ı3o. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoglu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtuzügün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dagıtma tarihi : 
30.3.2000) 

131. -Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve ı90 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı : 388) (Dagıtma tarihi : 4.4.2000) 

132. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici MaddelerEklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtozogun 37 nci Maddesine Göre Dogrudan 
Giindeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dagıtma tarihi: 4.4.2000) 

ı33. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hilkmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozOğiln 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

134. -Trabzon Milletvekili ŞerefMalkoç ve ı8 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtiizügün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi : 1 ı .4.2000) 

135. -Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
4ı Sayılı Kanun Hokmunde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
HükmUnde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Giindeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 13.4.2000) 

136. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulone Dair Kanunun Bir Maddesinde Degişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtOzüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Altnma Önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 
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137. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimo~lu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tekliti ve İçtozoğon 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.2000) 

138. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü~ün 37 nci 
Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Da~ıtma tarihi : 
24.4.2000) 

139. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De~iştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun T,eklifi ve İçtüzü~ün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

ı 40. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 4ı2) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

141. X - Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

142. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirıneyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi : I .5.2000) 

143. -Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Aianyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 
Bir ll (İnegöl) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/30 1) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

144. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnctçio~lu ve 21 Arkadaşının, Inegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, 
Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü~ün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi : 
4.5.2000) 

145. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Do~u Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkmda Kanun Teklifi ve İçtüzüğOn 37 nci Maddesine Göre 
Do~rudan Gündeme Alınmasına 1lişkin Önergesi (2/ı 73) (S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 15.5.2000) 

146. - Do~ru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'Un, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin De~iştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtUzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

147. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Da~ıtma tarihi : 29.5.2000) 

ı 48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hüki\meti ilc Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılı~ı Anlaşmasının Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) 

149. -Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı : 436) (Da~ıtma tarihi : 
29.5.2000) 

150. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzügün 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

I 51. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilieri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559, 2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 
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I 52. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoglu'nun, Yasama Dokunulmazlıgının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dagıtma tarihi: 5.6.2000) 

ı 53. -İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzogon 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı : 460) 
(Dagıtma tarihi: 7.6.2000) 

I 54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birligi Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomonikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşıtanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(11661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

ı55. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hül'Ümetleri Arasında Ankara ve Aşka
bad'da Diplomatik Temsilcilikterin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

ı 56. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (l/581) 
(S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihi : 12.6.2000) 

157. -Nevşehir Milletvekilleri MUkretnin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 4 I Sayılı Kanun HUkmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

158. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoglu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

159. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

160. - İzmir Milletvekilleri Suha Tanık ve ışılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçUlzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

161. -Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

162. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dagıtma tarihi: 22.6.2000) 

163. -Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 4ı Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
(Tanır, Çardak, Arıtaş) Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğOn 37 nci Maddesine Göre Dogrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı : 499) (Dagıtma tarihi : 22.6.2000) 

164. X- TOrkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
ÖrgütüliOn Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

165. -Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımiara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, KUltur, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (l/685) (S. 
Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

I 66. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 
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167. X- Karadeniz Ekonomik İşbirli~i Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan 
Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu~una Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (l/68ı) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

168. - Devlet ihale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

ı69. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtOzüğOn 133 üncü Maddesine Göre Rapora ltirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : ı. ı 0.2000) 

ı 70. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve İki Arkadaşının, İçtOzüğOn 133 ünco Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı : 445'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1.10.2000) 

171. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsot'Un Yasama DoJ.aınulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtOzOğOn 133 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

172. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yorurlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/71 1) (S.Sayısı : 521) (Dagıtma tarihi : 1.1 0.2000) 

173. - Avda ve SpordaKullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi : 1.10.2000) 

174. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 1.1 0.2000) 

175. -Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi : 1. ı 0.2000) 

176. X - Torkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Venezuela Cumhuriyeti HükUmeti Arasındaki Turizm 
Alanınqa İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 1.10.2000) 

177. -Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi : 1.1 0.2000) 

ı78. X -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi : ı6.ı 0.2000) 

179. -İzmir Milletvekilleri Suha Tanık ve !şılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan GUndeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 15. ı 1.2000) 

ı80. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde De~işiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak ı990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Da~ıtma tarihi : 
17. ı ı.2000) 

181. -Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar Ödenek ve Sosyal GUvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 20.11.2000) 

I 82. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtOzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 
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183. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin ProtakolOn Onaylanmasının Uygun 
Bulundugu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (11653) (S. Sayısı : 548) (Dagıtma 
tarihi : 24.1 1.2000) 

·ı84. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Mogolistan Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (11735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

185. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzliğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/1 ı) (S. Sayısı : 556) (Dagıtma tarihi : 29.11.2000) 

186. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'On, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Karamanıenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 5.12.2000) 

187. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde istihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılınası Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtuzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/444) (S. Sayısı: 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

188. -Çanakkale Milletvekili Nevfet Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistterin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi : 5.12.2000) 

189. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtuzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

190. -Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Karamarnelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dagıtma tarihi: 8.1.2001) 

ı91. -Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

192. -Çanakkale Milletvekili Nevfet Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkarlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: ı 7.1.2001) 

193. -Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

194. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1 .2001) 

195. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıgı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (11602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

196. -Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'm, Yükseköğretim Kurumları TeşkiHitı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, GUzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzUğUn 3 7 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dagıtma tarihi: 29.1.2001) 
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197. -Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yüksekö~retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
4 I Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De~iştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde De~işiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

198. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulmac;ı ve Yeni Bir Ödeme Planına Ba~lanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzü~ün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

199. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (l/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

200. -Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

201. -At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım,Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

202. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişticilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

203. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmonde Kararnamenin Değiştirilerek KabulOne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtOzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınınasma İlişkin Önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

204. - Bayburt Milletvekili Suat Paınukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilecek Kabulone Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeıne 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

205. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yilkseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınınasma 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

206. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtuzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan GUndeme Alınınasma İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi : 20.2.200 1) 

207. - Ankara Milletvekili Uluç Oorkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yilkseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hokmünde Kararnamenin Değiştirilecek Kabulone Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılınasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzOğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

208. X - Alıvali Şahsiye CUzdantarının Tanınınasma ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

209. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılınasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

210. - Giresun Milletvekili Rasiın Zaimo~lu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü~ün 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

211. -Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, Iğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınınasma İlişkin Önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 
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212. - Tokat Milletvekilleri Reşat Dogru ve Lütfi Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzügün 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dagıtma tarihi: 27.2.2001) 

213. -Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (11810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

214. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirıneyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

215. -Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut TOrker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
YUksekögretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

216. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

217. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtuzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

218. -Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzügün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

219. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

220. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtOzüğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi : 27.3.2001) 

221. -Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzügün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi : 27.3.2001) 

222. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

223. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara 1line Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtuzügUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı: 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

224. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi : 12.4.2001) 

225. - İzmir Milletvekili Suha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

226. - Balıkesir Milletvekili İsmail ÖzgOn'ün, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
16.4.2001) 
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227. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet GUneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile Ola~anüstu Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde istihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda De~işiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
De~işiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtozogun 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı : 650) (Da~ıtma tarihi : 16.4.2001) 

228. -Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtuzu~un 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gundeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

229. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 4 I Sayılı Kanun Hükmunde Kararnamenin De~iştirilerek Kabulu Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtUzü~On 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/523) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

230. - Ankara Milletvekili Uluç Gorkan'ın, Ankara iline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtuzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

231. X - Ozon Tabakasını İnceiten Maddelere Dair Montreal Protokolu De~işikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulundu~u Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 659) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

232. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve İşbirli~i 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu- Raporu 
(1/829) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 1.5.2001) 

233. -Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 4 I Sayılı Kanun HUkmOnde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulone Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzO~On 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/233) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma 
tarihi : 1.5.2001) 

234. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uluçınar, Payas) ve Bir İl (İskenderun) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

235. -İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 1 I Arkadaşının, Üç 1lçe (Yenice, GUiek, Huzurkent) ve Bir İl 
{Tarsus) Kurulması ile 190 Sayılı Kanun HUkmUnde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/545) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : I .5 .2001) 

236. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa'nın Gerçekleştirdiği 
Mezalimler ve Soykırımların Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilieri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Şandır'ın, TOrkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptırırnlara Dair 
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail BüyUkerman'ın, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım 
Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/669, 2/671, 2/672, 2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

237. -Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtOzUğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/285) 
(S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 11.5.2001) 

238. -Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler GUnü Olarak İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/491) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: I 1.5.2001) 

239. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmao;ına İlişkin 
Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

240. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Da~ıtma tarihi: 23.5.2001) 
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241. - Diyanet İşleri Başkanhgı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Degişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Milli Egitim, KUltur, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (11848) (S. Sayısı 689) (Dagıtma 
tarihi : 28.5.2001) 

242. -Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin Kurulma<ıı Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtozogon 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gondeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/27) (S. 
Sayısı: 691) (Dagıtma tarihi : 31.5.200 I) 

243. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve BOtçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692) (Dagıtma tarihi: 31.5.2001) 

244. - Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgon'On, Yokseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun HOkmOnde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulone Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun HakmOnde 
Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozogun 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

245. -İçel Milletvekili Ali Er'in, 2924 Sayılı Onnan Köyloterinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtnzogon 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan GOndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 
31.5.2001) 

246. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunınnak'ın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtOzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan GOndeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/284) (S. Sayısı: 
699) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

247. -Adana Milletvekilleri M. Halit Daglı, Musa ÖztOrk ve Ali Halaman'ın, Bir İl Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtozogon 37 nci Maddesine Göre Dogrudan GOndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/495) 
(S. Sayısı: 700) (Dagıtma tarihi: 7.6.2001) 

248. -Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 Arkadaşının, Yoksekögretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek KabulOne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzOğOn 37 nci Maddesine Göre Dogrudan GOndeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dagıtma tarihi: 7.6.2001) 

249. X - TOrkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında NOkleer Enerjinin Barışçıl 
Kullanımına İlişkin İşbirligi Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 1 1.6.2001) 

250. - Dogru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan BedOk'On, Bir İlçe 
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozogun 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/1 15) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

251. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 Arkadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
MUdOrlogü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzoğon 37 nci Maddesine Göre Dogrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı: 705) (Da~ıtma tarihi: 12.6.2001) 

252. -Tokat Milletvekilleri H. Hoseyin Balak, Lütfi Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir 1Içe (Hasanşeyh) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzUğün 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gondeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/593) (S. Sayısı: 706) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

253. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin BiyogUvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (11831) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 13.6.2001) 

254. -Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtozüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/283) 
(S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 18.6.2001) 

255. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde BUyükşehir Belediyesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/519) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

256. X - Torkiye Cumhuriyeti ile Gorcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Arındırılması ve Bunların Gelecek1e Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis 
Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (11867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 
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257. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (11868) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

258. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, MUdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı : 727) (Dağıtina tarihi: 1.10.2001) 

259. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların .Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki ProtokolUn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (11872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

260. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı. Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere deri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/887) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 15.10.2001) 

261. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma 
tarihi: 15.10.2001) 

262. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan GUndeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23. I 0.2001) 

263. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtUzUğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan GUndeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

264. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtUzUğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/614) (S. Sayısı: 744) 
(Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

265. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (11762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

266. -İzmir Milletvekili GOl er Aslan ve 6 Arkadaşının, İzmir U inde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

267. -Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Yilkseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek KabulUne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hnkmnnde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzUğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/682) (S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 30. ı 0.200 ı) 

268. -Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzOğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
1Iişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

269. - Osmaniye Milletvekili Birol BUyUközturk ve 35 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzoğon 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/689) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

270. - Tork Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu (11862) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 8.11.2001) 

271. -Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyalişler 
ve Milli Savunma Komisyonları Raporları ( 11863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

272. -Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (2/571) (S. Sayısı: 765) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

273. X - Kadınlara Karşı Her TUrlU Ayrımcılı~ın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolon 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları ( 1/896) (S. Sayısı: 759) (Dagıtma tarihi: 13. ı 1.200 ı) 

274. X - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı StatUsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Degişiklikterin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 
760) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 
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275. X - TOrkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 761) (Dagıtma tarihi: 
13.11.2001) 

276. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın İlinde Kozcagız ve Kumluca Adları ile İki İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtozügon 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dagıtma tarihi: 13.11.200ı) 

. 277. - Kastamonu Milletvekilleri Murat Başesgioglu, M. Hadi Dilekçi ile Mehmet Serdaroglu'nun, 
Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek 
Kabulone Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtozoğon 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/508) 
(S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi: ı 3.11.200 I) 

278. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan BedOk'Un, Bir İlçe 
(Pursaklar) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzOğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/526) (S. Sayısı: 764) (Dagıtma tarihi: ı 3.11.2001) 

279. X- Don ya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokol on Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/926) (S. Sayısı: 771) (Dağıtma tarihi: 26.ı ı.2001) 

280. X - Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/9ı5) (S. Sayısı: 772) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

281. X- Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme 
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11877) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
30.11.2001) 

282. X- Torkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Uganda Cumhuriyeti HükUmeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/909) (S. Sayısı: 781) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) 

283. X - TOrkiye Cumhuriyeti HükUmeti ve Yugoslavya Federal Hokometi Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11881) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 5.12.200ı) 

284. X- Torkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/924) (S. Sayısı: 782) (Dağıtma tarihi : 5. 12.2001) 

285. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti HükUmeti Arasında Genel Ticari, 
Ekonomik, KOltorel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/9ıO) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

286. X- Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirligi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/918) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

287. X -Türkiye Cumhuriyeti HUkOmeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbir
ligi Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

288. X - TOrkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

289. -Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılma'iına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İş ler Komisyonu Raporu ( 1/943) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 22.1 .2002) 

290. - Kotahya Milletvekili Ahmet Derin ve ı 5 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtOzOğOn 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/343) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

291. -Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 
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292. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan'ın, Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzü~ün 37 nci Maddesine Göre 
Do~rudan Gündeme Alınmasınailişkin Önergesi (2/688) (S. Sayısı: 802) (Da~ıtma tarihi: 22.1.2002) 

293. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu~una Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/91 1) (S.Sayısı: 798) (Dagıtma tarihi: 23.1.2002) 

294. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı 
Göçmenlerin Geri Kabulone Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu~una İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/933) (S. Sayısı: 805) (Dagıtma tarihi: 28'.1.2002) 

295. - Milli GUvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli~i Kanununda De~işiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/941) (S. Sayısı : 806) (Da~ıtma tarihi : 
28.1.2002) 

296. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Umurlu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzü~ün 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/488) (S. 
Sayısı : 807) (Da~ıtma tarihi : 28.1.2002) 

297. -Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Kurban Derilerinin Gelirleri Hakkında Kanun Teklifi ve 
lçtUzU~Un 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gilndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (21717) (S. Sayısı : 808) 
(Da~ıtma tarihi : 28.1.2002) 

298. - İzmir Milletvekili Kemal Vatan'ın, İzmir İlinde Bayrakit Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtUzU~Un 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gondeme Alınmasına İlişkin Önergesi (21740) 
(S. Sayısı: 809) (Dagıtma tarihi: 28.1.2002) 

299. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı~ı 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Di~er Ba~ımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda De~işiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtuzü~Un 37 nci Maddesine Göre 
Do~rudan Gündeme Alınmasınallişkin Önergesi (2/345) (S. Sayısı: 812) (Da~ıtma tarihi: 4.2.2002) 

300. -Erzurum Milletvekili Mücahit Himo~lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı~ı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzügon 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gondeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/418) (S. Sayısı: 813) (Dagıtma tarihi: 4.2.2002) 

301. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız ve 16 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun HUkmünde Kararnamenin Dcgiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ilc 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/692) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.2002) 

302. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve ll Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun HUkmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtüzügün 3 7 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge {2/92) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 
12.2.2002) 

303. -Erzurum Milletvekili Mücahit Himo~lu'nun, Devlet Memurları Kanununda De~işiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/417) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

304. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç ve 5 Arkadaşının, İki tıçe ve Bir 11 Kurulması Hakkında 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De~işiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzü~ün 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/578) (S. Sayısı : 817) 
(Da~ıtma tarihi: 12.2.2002) 

305. -354 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde De~işiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlü~üne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/936, l/897) (S. Sayısı: 818) (Dağıtma 
tarihi : 12.2.2002) 

306. X- Türkiye Cumhuriyeti Hük'Ometi ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(11947) (S. Sayısı: 820) (Da~ıtma tarihi: 26~2.2002) 
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307. -Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/4 lO) (S.Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

308. -Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/714) 
(S.Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

309. -Ankara Milletvekili Mehmet Arslan'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/735) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma 
tarihi: 26.2.2002) 

310. - Bilecik Milletvekili Sebahat Vardar ve 12 Arkadaşının, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3575 Sayılı Kanunla Değişik 41 inci M~ddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozoğon 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına 
İlişkin Önerge (2/678) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) 

3 I I. - Kutahya Milletvekili Seydi Karakuş'un, Bir 1lçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtoztiğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/755) (S. Sayısı: 829) (Dağıtma 
tarihi: 6.3.2002) 

312. - Erzurum Milletvekili Mocahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyetinin Rumuzu olan T.C. 'nin 
Açık Olarak Yazılıp Okunınası Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzOğiln 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gilndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/512) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) · 

313. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 'ın, 2863 Sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtilzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına 1lişkin Önergesi (2/737) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

314. -Niğde Milletvekili Mokerrem Levent' in, Nigde iline Bağlı Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzogun 37 nci Maddesine Göre Dogrudan GUndeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/753) (S. Sayısı: 832) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) 

315. - Petrol Kanununa Göre Ödenen Kur Farklarından Doğan Kişi Borçlarının Terkin Edilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Butçe Komisyonu Raporu (11952) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

316. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Tork Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozüğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/411) (S. Sayısı: 836) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002) 

317. - Kütahya Milletvekili S ey di Karakuş 'un, Balıköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtUzUğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gilndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/756) (S. 
Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002) 

318. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu ( 1/380) 
(S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

319. -Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (11948) (S. Sayısı: 845) (Dagıtma tarihi: 5.4.2002) 

320. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'm, Siirt İline Bağlı Veysel Karani Adıyla Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtilzUğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/20) (S. Sayısı : 846) (Dağıtma tarihi : 9.4.2002) 

321. -Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'mın, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/416) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002) 

322. X- Torkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetiere Karşı Türk-Yunan 
Ortak Görev Güco Kurulmasına İlişkin Protokollin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/962) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 11.4.2002) 

323. -TOrk Ceza Kanunu ilc Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Yer Alan idam Cezalarının 
Yeniden DUzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı : 852) 
(Dağıtma tarihi : 25.4.2002) 

324. X - TOrkiye Cumhuriyeti Hilkllmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik 
Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu ( 1/957) (S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 30.4.2002) 
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325. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Karayİp Devletleri Birli~i Arasında İşbirli~i Çerçeve Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11964) (S. Sayısı: 
855) (Da~ıtma tarihi: 1.5.2002) 

326. X -. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun· 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/968) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 
8.5.2002) 

327. X - Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti ilc Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde imzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protakolon 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11967) (S. Sayısı: 
859) (Dağıtma tarihi: 8.5.2002) • 

328. - İçel Milletvekili Akif Serin'in, Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanunu Teklifi, 
Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Gümrük Kanununda 
Değişiklik Yapılınasına Dair Kanun Teklifi ile Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'On, Gümrük Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/938, 2/441, 2/801, 
2/821) (S. Sayısı : 863) (Da~ıtma tarihi : 14.5.2002) 

329. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di~er Aletler 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/458) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 20.5.2002) 

330. -Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan ile Burdur Milletvekili Mustafa Örs'On, Yükse)( ö~~etim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozllğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/767) (S. Sayısı: 866) (Dağıtma tarihi: 20.5.2002) 

331. X - Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin 
Yasaklanması ve Bunların imhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulundu~una Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/974) (S. Sayısı: 867) (Dağıtma tarihi: 20.5.2002) 

332. - Güzel Sanatlar ile Bilim ve Teknoloji Alanlarında, Olağanüstü Yetenek Gösteren Çocukların 
Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonları Raporları (1/739) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 28.5.2002) 

333. - Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile İcra ve 
İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/970) (S. 
Sayısı: 872) (Dağıtma tarihi: 3.6.2002) 

334. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dişişleri Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı : 
873) (Da~ıtma tarihi: 3.6.2002) · 

335. - Aile.Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/980) (S.Sayısı: 874) (Da~ıtma tarihi : 5.6.2002) 

336. X - Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Ukrayna -Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve 
Kullanımı Konulannda İşbirli~i Anlaşmasının Onay,lanmasının Uygun Bulundu~u Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri KomisyonuRaporu (1/983) (S.Sayısı: 875) (Dağıtma tarihi : 5.6.2002) 
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Dönem: 21 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 878) 

İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 55 Arkadaşının, Türk 
Milli Eğitim Politikasına Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uy
gulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya ve Huzur
suzluğa Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, 

Eğitim Sistemini AB ve Uluslararası Standartlardan Uzak
laştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci Mad
delerine Uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bos
tancıoğlu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Kurum içinde huzursuzluklara yol açtığı, Okul Öncesi Eğitim ve Orta Öğretim Yönetmeliğin
de yaptığı keyfi değişiklikler ile eğitim ve öğretimde kargaşaya sebep olduğu, çocukların okuma 
haklarının gasp edilmesi sebebiyle, vatandaşla devleti karşı karşıya getirerek toplumsal bir gerilim 
meydana getirdiği, eğitim sistemimizi AB ve uluslararası standartlardan hızla uzaklaştırdığı gerek
çesiyle Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında Anayasanın ı 00 ve İçtUzUğUn ı 07 nci 
maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını saygıtarımızla arz ve teklif ederiz. 

7.3.2002 

lrfan Gündüz Mehmet Ali Şahin Faruk Çelik 

İstanbul İstanbul Bursa 

İsmail Özgün Şükrü Ünal Osman Aslan 

Balıkesir Osmaniye Diyarbakır 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu İsmail Alptekin Eyyiip Sanay 

Bursa Bolu Ankara 

Hüseyin Kansu Dengir Mir Mehmet Fırat Yahya A km an 

İstanbul Adıyaman Şanlıurfa 

Zeki Ergezen Mehmet E/katmış Tevlıit Karakaya 

Bitlis Nevşehir Erzincan 

Remzi Çetin Ahmet Nurettin Aydın Ahmet Demircan 

Konya Siirt Samsun 
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Turhan Alçelik Ahmet Karavar f Musa Demirci 

Giresun Şanlıurfa Sivas 

Bahri Zengin Hüseyin Karagöz Mustafa Geçer 

İstanbul Çankırı· Hatay 

Osman Pepe İlyas Arslan Ali Sezal 

Kocaeli Yozgat Kahramanmaraş 

Mehmet Çiçek Maliki Ejder Arvas Sait Açba 

Yozgat Van Afyon 

Eyüp Fatsa Özkan Öksüz Abdülkadir Aksu 

Ordu Konya İstanbul 

Ali Er Salih Kapusuz Hüseyin Çelik 

İçel Kayseri Van 

·Nevzat YalçıntaŞ Mahfuz Güler İsmail Kahraman 

İstanbul Bingöl İstanbul 

Cemi! Çiçek Nurettin Aktaş Sadık Yakut 

Ankara Gaziantep Kayseri 

Veysel Candan Mehmet Batuk Ali Oğuz 

Konya Kocaeli İstanbul 

Rıza Ulucak Ali Güngör Ahmet Cemi! Tunç 

Ankara İçel Elazığ 

LatifÖztek Mehmet Necati Çetinkaya Azmi Ateş 

Elazığ Manisa İstanbul 

Yakup Budak Sabahattin Yıldız Kemal Albayrak 

Adana Muş Kırıkkale 

Mehmet Özyol M Ergün Dağcıoğlu 

Adıyaman Tokat 

GEREKÇE 

Çağdaş ülkelerde eğitim, siyasi, sosyal ve ekonomik her tUr problemin çözilmlinde ilk akla 
gelen unsurdur. Batılı Ulkelerde çözilm le eş anlamlı kullanılan bu tılsımlı kelime, maalesef Sayın 
Bostancıoğlu'nun döneminde toplumsal bir sancıya ve sosyal bir soruna dönilşmilştilr. Sayın 

Bakanın eğitim politikalarını, pedagoji değil ideolojiyi yönlendirmekte, onun zihniyetine bilim 
değil, kendi ideolojik tercihleri öncU!Uk etmektedir. 

Sayın Bakanın 3 yılı aşan bakanlığı dönemi ile ilgili başta Anayasa, temel yasalar ve Tilrk mili 
eğitim politikasına aykırı uygulamalarından birkaç örneği şöyle sıralayabiliriz : 

l. Sayın Bakan, "dkul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklikle; 

TUrkiye BUyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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a. "Çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine yar
dımcı olmak" şeklindeki maddesini "çocukların hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce 
ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma" şeklinde değiştirerek 
"milli", "manevi", "ahlaki", "kültürel" ve "insani değerlere bağlılık" gibi kelime ve ibareleri, 

b. "Çocukların Türkçe, Türk Milleti, Türk Bayrağı, Atatürk, aile ve insan sevgisi ile ilgili duy
guları uyandırılır ve manevi değerlere bağlılıkları sağlanır." maddesi de "çocukların; Atatürk, yurt, 
ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, 
dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde 
hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak" şeklinde değiştirerek "Türkçe", "Türk 
Milleti", "Türk Bayrağı", "manevi değerlere bağlılık" gibi kelime ve ibareleri yasaklamış, 

Anayasamız ve ilgili yasalarımııda yer alan ve bu yönüyle korunması ve çocuklarımıza öğretilmesi 
zorunlu olan değerierimize adeta savaş açmıştır. 

2. Yurt dışında görevtendirilecek eğitim müşaviri, ataşe ve ataşe yardımcılığı sınavı, iki yıl ön
cesine kadar ÖSYM tarafından yapılırken, Sayın Bakan, bu görevi bakanlığına bağlı ÖDYM'ye ak
tarmıştır. Sınava katılanlar arasında sınav sorularını hazırlayan, soru ve cevapları belirleyen, sonuç
larını değerlendirecek olanların bulunduğu iddiaları yaygındır. 

3. Sayın Bakan, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, genel liselere nakillerinin 
yapılamayacağına dair genelge hakkında Danıştay 8. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması 
kararına rağmen, uygulamaya devam ederek yargı kararlarını hiçe saymış ve öğrencilerin mağ
duriyetlerine sebep olmuştur. 

4. Sayın Bakan, çıkarılan norm kadro yönetmeliğinde, bir kısım kamu görevlilerinin eşlerini, 
uygulamanın dışında tutan yönetmelik değişikliği ile, "yasalar karşısında eşitlik" ilkesini açıkça ih
lal etmiştir. 

5. Bakanlık müfettişlerinin, Talim ve Terbiye Kurulu Daire Başkanı Osman Nuri Demirel ve 
13 komisyon üyesi hakkında, disiplin yönünden görevden alınmaları, adli yönden Cumhuriyet Sav
cılığına suç duyurusunda bulunulmasını teklif ettikleri halde, Sayın Bakan, Ankara Cumhuriyet 
Savcılığının soruşturma izni istemine olumsuz cevap vererek yargının işlemesine mani olmuş ve 
söz konusu kişileri korumuştur. 

6. MEB tarafından yayınlanan "4. sınıflar için Türkçe ders kitabı"nın 61. sayfasında öğren
cilere tavsiye edilen ve içinde "Türk askerinin önce cepheden kaçtığı, sonradan Rum ve Ermenileri 
kıtır kı tır kestiği" safsatalarının yer aldığı Kemal Yalçın tarafından yazılan "Emanet Çeyiz" kitabıy
la, öğrenciler, Sayın Bakan tarafından yanlış bilgilendirilmiş ve sözde Ermeni soykırımı iddiaları 
peşinde koşanlara adeta "koz" verilmiştir. 

7. Sayın Bakan, MEB ve DİB görevlilerinin, Din Derslerinde gösterilmesi amacıyla beraber 
hazırlayıp, tebliğler dergisinde tavsiye edilen "yaratılış modeli" isimli video bandı kullanan Din Bil
gisi öğretmenlerine soruşturma açtırarak, yaratılış konusundaki çalışmaları Milli Eğitim Müf
redatından çıkarmaya çalışmış, bunun yerine, yeryüzündeki canlılığın tesadilfen ortaya çıktığını ve 
insanın maymundan geldiğini savunan Darwin ci görüşleri ön plana çıkarma çabası içinde olmuştur. 

8. Sayın Bakan, ders yılının ortasında yönetmelik değişikliği yaparak, 13-14 yaşında "Ben 
okumak ve aydınlanmak istiyorum" diyen öğrencilerin üzerine panzer gönderip, koliarına kelepçe 
takılınasına sebep olmuş ve Anayasanın 42. maddesine rağmen öğrenim özgürlUğUne bizzat kendisi 
darbe vurarak babaları durumundaki öğrencilerine sahip çıkmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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Bu uygulamaları ile vatandaşla devleti karşı karşıya getirerek sosyal bir kaosa yol açmış, key
fi ve ideolojik yaklaşımlarıyla eğitim dünyamızı kargaşaya düşüren Sayın Bakan, TCK'nun 159, 
228, 230, 240 ve 25ı inci maddeleri ile AİHS'nin 9 uncu maddesini açıkça ihlal etmiştir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu hakkında 

Anayasanın ı 00 üncü ve İçtüzüğün ı 07 nci maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması 
gereğini arz ve teklif ederiz. 

(9/5) Esas Nurnarall Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 

Komisyonu 

Esas No.: A.01.1.GEÇ.9/5-26 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 
Türk Milll Eğitim Politikasına Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve 

Öğretimde Kargaşaya ve Huzursuzluğa Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, Eğitim 
Sistemini AB ve Uluslararası Standartlardan Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun ı 59, 228, 230, 240 ve 251 inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu Hakkında Kurulan (9/5) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekieri ilişikte 

sunulmuştur. 

EK: 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

1. Soruşturma Komisyonu Raporu 

2. Tekmil İşlem Dosyası 

Türkiye BUyük Millet Meclisi 

14.6.2002 

Mehmet Cavit Kavak 

İstanbul 

Komisyon Başkanı 

(S. Sayısı : 878) 



-5-

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

I. Komisyonun kuruluşu 7 

II. Soruştunna konusu 7 

III. Komisyon çalışmaları 9 

IV. İstanbul Milletvekili İrfan GUndUz'Un açıklamaları ll 

V. Toplanan bilgi ve belgelerin inceleme ve değerlendirilmesi 43 

VI. Önergede atıfta bulunulan T. Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 
251 inci maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9 uncu 
maddesinin tam metni ve izahı 60 

VII. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu 'nun savunması 63 

VIII. Değerlendinne 99 

IX. Sonuç ve karar 122 

X. Ekler 127 

Türkiye BilyUk Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 





-7-

1. KOMiSYONUN KURULUŞU 

İstanbul Milletvekili Sn. İrfan GÜNDÜZ ve 55 arkadaşının, Türk Milli Eğitim 

Politikasına Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya ve 

Huzursuzluğa Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, Eğitim Sistemini AB ve Uluslar 

arası Standartlardan Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin Türk Ceza 

Kanununun ı 59,228,230,240 ve 25 ı inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı 

Metin Bostancıoğlu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleı1uyarınca bir 

Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin olarak 11.03.2002 tarihinde TBMM Başkanlığına 

verdikleri (9/5) Esas Numaralı önerge, 14.03.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

kurulunun 74 üncü birleşiminde okunmuş ve Genel Kurulun aldığı karar gereğince 09.04.2002 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 84 üncü birleşinünde görüşülerek 

Meclis Soruşturması açılmasına; Bu soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik komisyonun iki aylık 

çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinde başlamasına karar 

veri Imiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 25.04.2002 tarihli 92 inci birleşiminde, 

(9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi yapılmış; 30.04.2002 

tarihinde toplanan (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu. Komisyon 

Başkanlığma İstanbul Milletvekili' Mehmet Cavit KA V AK. Başkanvd:.illiğine Burdur 

Milletvekili Hasan MACİT. Sözci.ilüğe Erzincan Milletvekili Mihrali AKSU \'e Kat:p CJydiğe 

İzmir Milletvekili Burhan BIÇAKÇIOÖLU'nu seçmiştir. Denizli Milletvekili Mehmet 

GÖZLÜKAYA Komisyon üyeliğinden çekilmiş, yerine Kayseri Milletvekili Sevgi ESEN 

seçilmiş. Sevgi ESEN'in istifası üzerine de Antalya Milletvekili Salih ÇELEN Komisyon 

üyeliğine seçilmiştir. 

Soruşturma Komisyonumuz Anayasa'nın 100 linciL Türkiye Büyük Millet fvlcclisi 

İçti.izi.iğünün 107 ila 113 üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır. 

(alışınalarını yürüten K.omisyonuımız. soruşturmayı 2 aylık süresi içerisinde 

tamamlamış ve raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunınuştur. 

ll. SORUŞTURMANIN KONUSU 

İstanbul Milletvekili Sn. İrfan GÜNDÜZ ve 55 arkadaşının. Türk Milli Eğitim 

Politikasına Aykırı. Keyfi ve İdeolojik Uygulaınalarıyla Eğitim ve Üğretimde Karga~aya ve 

lluzursuzluğa Sebep Olduğu. Toplumsal Gerilime Yol Açtığı. Eğitim Sistemini Al3 ve Uluslar 

arası Standartlardan Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin Türk Ceza 

Kanununun 159.228.230,240 ve 25 I inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı 
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Metin Bestancıoğlu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 

uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin verdikleri önergede; 

"Çağdaş ülkelerde eğitim, siyasi, sosyal ve ekonomik her tür problemin çözümünde ilk 

akla gelen unsurdur. Batılı ülkelerde çözümle eş anlamlı kullanılan bu tılsımlı kelime, maalesef 

Sayın Bostancıoğlu'nun döneminde toplumsal bir sancıya ve sosyal bir soruna dönüşmüştür. 

Sayın Bakanın eğitim politikalarını, pedagoji değil ideoloji yönlendirmekte, onun zihniyetine 

bilim değil, kendi ideolojik tercihleri öncülük etmektedir. 

Sayın Bakanın 3 yılı aşan bakanlığı dönemi ile ilgili başta Anayasa, temel yasalar ve 

Türk Milli eğitim politikasına aykırı uygulamalarmdan birkaç örneği şöyle sıralayabiliriz: 

I- Sayın Bakan, "Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinde" yaptığı 

değişiklikle, 

a. "Çocukların milli, manevi, ahHiki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının 

gelişmesine yardımcı olmak" şeklindeki maddesini "çocukların hayal güçlerinin gelişimi, 

yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini 

kazandırma" şeklinde değiştirerek "milli", "manevi", "ahlaki", "kültürel" ve "insani değerlere 

bağlılık" gibi kelime ve ibareleri, 

b. "Çocukların Türkçe, Türk Milleti, Türk Bayrağı, Atatürk, aile ve.insan sevgisi ile 

ilgili duyguları uyandırılır ve ınanevi değerlere bağlılıklan sağlanır." maddesi de "çocukların; 

Atatürk. yurt. ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen. çevresi ile iyi 

ileti~im kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen. saygılı ve 

kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak" şeklinde 

değiştirerek "Türkçe", "Türk Milleti", "Türk Bayrağı", "manevi değerlere bağlılık" gibi kelime 

ve ibareleri yasaklamış, Anayasamız ve ilgili yasalarıınızda yer alan ve bu yönüyle korunınası ve 

çocuklammza öğretilmesi zorunlu olan değerierimize adeta savaş açmıştır. 

2. Yurt dışında görevlendirilecek eğitim müşaviri. ateşe ve ateşe yardımcılığı 

sınavı. iki yıl öncesine kadar ÖSYM tarafından yapılırken. Sayın Bakan. bu görevi bakanlığına 

bağlı ÖDYM'ye aktarmıştır. Sınava katılanlar arasında sınav sorularını hazırlayan. soru \'C 

cevapları belirleyen sonuçlarını değerlendirecek olanların bulunduğu iddialan yaygındır. 

3. Sayın Bakan, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin. genel lisdcre 

nakillerinin yapılaınıyacağına dair genelge hakkında Danıştay 8. Dairesince verilen yiir(itıncnin 

durdurulması kararına rağmen. uygulamaya devam· ederek yargı kararlarını hiçe saymı~ w 

i\ğrencilerin mağduriyetlerine sebep olmuştur. 

4. Sayın Bakan. çıkarılan norın kadro yönetmeliğinde. bir kısım kamu 

görevlilerinin cşlerini. uygulamanın dışında tutan yönetmelik değişikliği ilc "yasalar kar~ısmda 

c~itlik" ilkesini açıkça ihlal etmiştir. 
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müfettişlerinin, Talim ve Terbiye Kurulu Daire Başkanı 

Osman Nuri Demirel ve l3 komisyon üyesi hakkında, disiplin yönünden görevden alınmaları, 

adli. yönden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını teklif ettikleri halde, 

Sayın Bakan Ankara Cumhuriyet Savcılığının soruşturma izni istemine olumsuz cevap vererek 

yargının işlemesine mani olmuş ve söz konusu kişileri korumuştur. 

6. MEB tarafından yayınlanan "4. sınıflar için Türkçe ders kitabı"nın 6 I. sayfasında 

öğrencilere tavsiye edilen ve içinde ."Türk askerinin önce cepheden kaçtığı, sonradan Rum ve 

Ermenileri kıtırkıtır kestiği"safsatalarının yer aldığı Kemal Yalçın tarafından yazılan "Emanet 

Çeyiz" kitabıyla, öğrenciler, Sayın Bakan ta_rafından yanlış bilgilendirilmiş ve sözde Ermeni 

soykırımı iddiaları peşinde koşanlara adeta "koz" verilmiştir. 

7. Sayın Bakan, MEB ve DİB görevlilerinin, Din Derslerinde gösterilmesi amacıyla 

beraber hazırlayıp, tebliğler dergisinde tavsiye edilen "yaratılış modeli" isimli video bandı 

kullanan Din Bilgisi öğretmenlerine soruşturma açtırarak, yaratılış konusundaki çalışmaları Milli 

Eğitim Müüedatından çıkarmaya çalışmış, bunun yerine, yeryüzündeki canlılığın tesadlifen 

ortaya çıktığını ve insanın maymundan geldiğini savunan Darwinci görüşleri ön plana çıkarma 

çabası içinde olmuştur. 

8. Sayın Bakan, ders yılının ortasında yönetmelik değişikliği yaparak. I 3- I 4 

yaşında "Ben okumak ve aydınla~mak istiyorum" diyen öğrencilerin üzerine panzer 

gönderip, koliarına kelepçe takılınasına sebep olmuş ve Anayasanın 42.maddesine rağmen 

öğrenim özgürlüğüne bizzat kendisi darbe vurarak babaları durumundaki öğrencilerine sahip 

çıkmamıştır. 

Bu uygulaınaları ile vataqdaşla devleti karşı karşıya getirerek sosyal bir kaosa yol 

açmış, keyfi ve ideolojik yaklaşımlarıyla eğitim dünyamızı kargaşaya düşüren Sayın Bakan. 

TCK'nın 159,228,230,240 ve 251 inci maddeleri ile AİHS'nin 9 uncu maddesini açıkça ihlal 

etmiştir." 

Denilmiştir. 

lll. KOMiSYON ÇALIŞMALARI 

30.04.2002 tarihinde çalışınalarına başlayan komisyonumuz 7 toplantı yapmış ve tam 

tutanak tutmuştur. 

Komisyonumuz çalışmalarına yardımcı olmak üzere 03.05.2002 tarih ve 6 sayılı yazı ile 

Adalet Bakanlığından uzman iki kişi, 03.05.2002 tarih ve 7 sayılı yazı ile de Başbakanlık Yüksek 

1 >enetleme Kurulundan bir başdenetçi istemiştir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Tctkik I lükimieri Cililkin Çeliker ile Aydoğan Sansak, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
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Kurulundan da Başdenetçi Cemi! Çetinkaya görevlendirilıniş olup, 07.05.2002 tarihinde 

yemin verdirilerek koınisyonuınuzla birlikte çalışınalara başlamışlardır 

Komisyonumuz çalışmalarında değerlendirilmek üzere; 

a) 01.05.2002 tarih ve 4 sayılı yazı ile, Milli Eğitim Bakanlığından, bakanlığın 

çalışmalarına esas teşkil eden mevzuatın (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, 

yönetmelik, tebliğ gibi) birer örneği istenilıniştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 06.05.2002 tarih ve 37622 sayılı 

yazıları ·ekinde ilgili mevzuat gönderilmiştir. 

b) Ol .05.2002 tarih ve 5 sayılı yazı ile, önergede ilk imza sahibi sıfatıyla İstanbul 

Milletvekili İrüın Gündüz'ün dinlenilınesi ve elindeki bilgi ve belgeleri komisyonumuza 

getirmesi için 07.05.2002 tarihli toplantıda hazır bulunması istenilıniştir. 

07.05.2002 tarihli toplantıda önergede ilk imza sahibi sıfatıyla İstanbul Milletvekili 

İrfan Gündüz ek açıklaınalarda bulunmuş, bilgi ve belgelerini ibraz etmiştir. 

c) 03.05.2002 tarih ve 9 sayılı yazı ile, Milli Eğitim Bakanlığından, 4 üncü smıflar için 

Türkçe ders kitabı ile Kemal Yalçın'ın "Emanet Çeyiz" adlı kitabı istcnilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 06.05.2002 tarih ve 37522 sayılı 

yazıları ekinde 4. sınıflar için Türkçe ders kitabının 2000 ve 200 ı yılı baskıları ile, "Emanet 

Çeyiz" adlı roman gönderilmiştir. 

d) 09.05.2002 tarih ve 12 sayılı yazı ile, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından. Osman 

Nuri Demirel ve 13 arkadaşı ile ilgili Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2002/493 E. 

sayı lı dosya istenilmiştir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ı 0.05.2002 tarih ve 3/7044 sayılı yazıları ekinde 

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2002/493 esas sayılı dava dosyasının onaylı bir örneği 

gönderilmiştir. 

e) 09.05.2002 tarih ve 13 sayılı yazı ile, Danıştay 8. Daire Başkanlığından, meslek 

liselerinde öğrenim gören öğrencilerin genel liselere nakillerinin yapılamıyacağına ilişkin 

genelgenin iptaline ilişkin davada verilen yürütmeyi durdurma kararı ile esas hakkında karar 

verilmiş ise ilgili kararın bir örneği istenilmiştir. 

Danıştay S. Daire Başkanlığının 09.05.2002 tarih ve 126 sayılı yazıları ekinde istenen 

kararların birer örneği gönderilmiştir. 

J) 09.05.2002 tarih ve 14 sayılı yazı ile, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, 4. sınıflar için 

Türkçe ders kitabının ı 999 ve 2000 yılı basımlarının birer örneği, 2002 yılı Şubat ayı Yönetici 

Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Sınavı Değerlendirme 

Komisyonu üyelerinin listesi, sınavı kazananların önceki görevleri, sınavın duyurulma şekli. 

smav protokolünün uygulanmasına ilişkin belgeler, "Yaratılış Modeli" isimli video bandmı din 

bilgisi derslerinde kullanan öğretmenle ilgili bakanlık soruşturma dosyası istenilmiştir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 

13.05.2002 tarih ve 28 sayılı yazıları ekinde ilgili belgeler gönderilmiş, "Yaratılış Modeli" isimli 

video bandı ile ilgili disiplin soruşturma evrakının bulunmadığı bildirilmiştir. 

g) ı 5.05.2002 tarih ve 15 sayılı yazı ile, önergede ilk imza sahibi İrfan Gündüz' den 

önerge gerekçesinin 3. sırasında sözü edilen Danıştay 8. Dairesinin yürütmenin durdurulması 

kararı ile bu karardan sonra aksine bir uygulamanın yapııdığına dair işlem örnekleri ve yine 

önerge gerekçesinin 7. ve 8. sıralarında yer alan iddialarla ilgili kişi, yer ve zaman gösteren 

belgeler istenilmiştir. 

Önergede ilk imza sahibi İrfan Gündüz'ün ı 7.05.2002 tarihli cevabi yazısı ve ekieri 

gönderilmiştir. 

h )21.05.2002 tarih ve 17 sayılı yazı ile; Danıştay 8. Daire Başkanlığından, 2000/3906 

esas sayılı davada verilen 05.10.2000 tarihli yürütmenin durdurulması kararı ile, Milli Eğitim 

Bakanlığının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından resmi ve özel liselere öğrenci nakli 

ile ilgili 02.06.2000 gün ve 58 sayılı genelgesinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin 

01.08.200ı tarih ve 2001/44 sayılı kararın bir örneği istenilmiştir. 

Danıştay 8. Daire Başkanlığının 22.05.2002 tarih ve 144 sayılı yazıları ekinde. istenen 

karar örnekleri gönderilmiştir. 

ı) 21.05.2002 tarih ve 18 sayılı yazı ile; Milli Eğitim Bakanlığından, Yurtdışı Teşkilatı 

Mesleki Eğitim Sınavına katılanlar ile değerlendirme sonuçlarını havi belgeler istenilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 

24.05.2002 tarih ve 34 sayılı yazıları ekinde ilgili belgeler gönderilmiştir. 

i) TBMM İnsan Hakları Komisyonunun I 4.03.2002 tarihli 21 inci toplantısında 

kurulmasına karar verilen Alt Komisyondan intikal eden belgeler incelenmiştir. 

j) 21.05.2002 tarih ve 19 sayılı yazı ilc; Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu. 

savunma alınınası hususunda Komisyonunıuza davet edilmiştir 

IV-İSTANBUL MiLLETVEKiLi İRFAN GÜNDÜZ' ÜN AÇIKLAMALARI 

(Öncrgcdc ilk imza sahibi) 

iRFAN GÜNDÜZ (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Ben sözlerime başlamadan önce Komisyonumuza başarılar diliyorum, saygılar 

sunuyorum. A~·ilında otuz senesini eğitime vermiş bir akademisyenim ben; oradan politikaya 

girdi!<. Aslında bir eğitimci olarak Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili böyle bir soruşturma önergesi 

vermenin üzüntüsünü hep içimde duydum. Ancak, bizim bu önergemizle ilgili ımıhatubımız ne 

Sayın Bakanın kendi şahsıdır, hiçbir şahsi alışverişimiz yoktur ne Demokratik Sol Partidir ne de 

lıiiklimcttir. Aslında bizim burada gündeme taşımaya çalıştığımız en <inenıli konular 
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Bakanlıktaki Türkiye'nin geleceğini ilgilendirdiğine inandırdığıın, Türkiye'nin 

bütününü ve bütünlüğünü tehdit eden yanlış icraat ve uygulaınalardır. Biz bu önergemizde 

bunları gündeme getirmeye çalıştık. Bunların komisyonumuzca dikkatlice değerlendirileceğine 

inanıyorum. 30 sayfalık bir hazırlığım var ve ben bunu takdim edeceğim, tasnif işini 

bitiremedim, belgeleri de takdim edeceğim, onu yarın komisyona takdim ederim. 

BAŞKAN - Hocam dilerseniz bugün vermek istediklerinizi, konuşmak istediklerinizi 

söyleyin, ihtiyaç hissettiğimiz taktirde zaten sizi tekrar davet edeceğiz. 

İRFAN GÜNDÜz' (İstanbul) - Burada belgelerin tarih, sayı, numarası falan var; 

kendilerinin de bir nüshasını komisyonunuza sunacağım, yarın getirir takdim ederim. 

BAŞKAN -Teşekkür ederiz. 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul)- İlgi yazınızla istenilen hususlar aşağıda arz edilmiştir: 

Artık çocuklarıımza tarih derslerinde "Malazgirt Savaşında Alpaslan'ın atının 

kuyruğunu nasıl bağladığını" Türk edebiyatı derslerinde "fiiilatün fiiiHitün'ü okutmayacağız" 

diyerek, 65 000 000 insanın gözünün içine baka baka Türk tarihi ve kültürüyle alay eden, 

cumhuriyet tarihimizin en uzun süreli Milli Eğitim Bakanı olmasıyla övünen, gerek hükümet, 

gerekse değişik çevrelerce en fazla desteklenen Milli Eğitim Bakanı Sayın Bostancıoğlu, uçan 

kuştan alınan vergilerle bütçesi dengelenen en şanslı bakanlardan biridir. 

Bütün bu güçlü destekiere rağmen, gerek basında ve gerekse kamuoyunda gelmiş 

geçmiş Milli Eğitim Bakanları hakkında söylenenlerden daha çok usulsüzlük, yolsuzluk, 

kayırmacılık, görevini kötüye kullanma iddia ve ithamlarına maruz kalmış tek bakandır. Gerek 

hükümet ve gerekse sivil örgütlerinin desteklerini ve kendisine emanet edilen mali imkanları 

keyfi ve verimsiz kullanma bakımından en fazla eleştirilen nadir bakanlardan biridir. 

Arkasına aldığı gerek siyasi gerek sivil destekleri ve kendisine tanınan kredileri sınırsız 

ve l'l.itursuzca kullanabileceğini zanneden Bakan, Mecliste dile getirilen. basında yer alan 

şildyctlere kulağını tıkayarak duymazdan gelen ve bildiğini okumakta ısrar eden ender 

bakanlardan biridir. 

Bunun neticesi aşağıda tek tek belgeleriyle arz edeceğim uygulaınalarıyla Sayın Bakan. 

eğitim kelimesi ile örtüşmeyen bir bakanlık örgütü oluşmasına neden olmuştur. Bütün Batı 

ülkeleri eğitim sistemlerinde yatay ve dikey geçişler mevcutken Sayın Bakan. kalkınına planları. 

hükümet programları ve Milli Eğitim Temel Kanununa aykm hareket ederele bu standurtların 

dışına çıkmış ve ınüktesep hak kavramını hiçe saymıştır. Hukuka aykırı olarak mcskk 

liselerinden liselere geçişler ve ayrıca endüstri meslek lisesi mezunlarının. ckpuan 

uygulanmaması dolayısıyla mühendislik fakültelerine gitmelei'i engellenmiştir. Bu konuda 

Danıştayca verilen iptal kararı olmasına rağmen hukuksuz uygulamalara halen devam 

edilmektedir. Kanunda olmayan düzeniemelerin genelge ve yönergeyle yapılarak öğrencilerin 

ınağdur edilmesi Sayın Bakanın uygulamalarının key1i olduğunu göstcrınektcdir.Bakaıı. 
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ideolojik bakış açısıyla yaklaşık 6 000 civarında il ve ilçe milli eğitim müdürü ve 

binlerce okul müdürü ile daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve şube müdürü ve genel 

müdürü görevden almıştır. Hiçbir kusuru olmayan ve başarılı olan. bu yöneticilerin birçoğunu 

kanunsuz uygulamalarıyla mağdur etmiştir. Milli eğitimde bütün zamanların en büyük yönetici 

ve öğretmen kıyıını Sayın Bakan tarafından gerçekleştirilmiştir. 

DSP Denizli Milletvekili Sayın Erçelebi, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

konuşmasında: "1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 14 temel ilkesinden biri ve temel 

eğitim için en önemli ilke olan yöneltme ilkesini maalesef yaşama geçiremedik, öğrencilerimizi 

yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yönlendiremedik" derken önemli bir ihmalc işaret 

etmiştir. Sayın milletvekilinin söylediği gibi, uzun süredir Bakanlık yapan Metin Bostancıoğlu, 

bu güne kadar kesintisiz sekiz yıllık zorunlu eğitime geçilmesine rağmen. çocukların 

yeteneklerinin takibi ve yönlendirilmeleriyle ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmayarak görevini 

ihmal etmiştir. 

Nitekim İngiltere, Fransa ve Alınanya gibi Batı ülkelerinde yöneltme sınıfları 5 inci ve 

6. ncı sınıflar iken, ülkemizde 8 inci sınıfın ikinci yarısına getirilen yönlendirme ilkesini 

gerçekleştirmeyerek, eğitimi Avrupa Birliği normlarından uzaklaştırdığı gibi Milli Eğitim Temel 

Kanununa da aykırı hareket ederek Sayın Bakan görevini hem ihmal hem de kötüye kullanınıştır 

Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamaya konulurken ilköğretimde ylizdc 100 

okuilaşma ve sınıf mevcutlarının 30'a indirilmesi ve ikili öğretimden nonnal üğretiıne 

geçilmesinin 2000 yılına kadar tamamlanacağı açıklanmıştı. Bu amaçla başta eğitime katkı payı 

olmak üzere bir çok Imlernde uçan kuştan bile vergi alınmıştır. Buna rağmen yukarıda söylenen 

hedeflerin dörtte 1 'ine bile ulaşılaınamıştır. Bu hedeflerin bu Bakanla gerçekleşeceği de yoktur. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.7.2001 gün ve 8813/60. 32. 58. 65, 43. 13. 65. 90 sayılı 

birleştirilmiş raporunda, okul öncesi eğitimden ortaöğretim ve taşra yöneticiliklerindeki 

sorunlara kadar teker teker bütün eksiklikler tespit edilıniştir.Oysa görevden alınan personelin 

açtığı davalara karşı yaptırdığı savunmalarda "4306 sayılı Kanunu iyi uygulamak ve yeniden 

yapılanmak, etkinlik sağlamak" gibi muğlak ve her tUrlU yoruma uygulamak için deneyimli 

binlerce personeli azietmiş ya da emekliye zorlamak için yerlerini değiştirmiştir. 

Bu gerekçelerle deneyimli personelden boşaltılan yerlere haklarında yolsuzluk 

soruşturması yapılmış ve ceza verilmiş olanları getirmiştir. Atadığı ya da koruduğu personelle 

4306 sayılı Yasanın öngördüğü ve beş yıllık kalkınma planında gösterilen hedeflerin ne kadar 

gerisinde kalıı~dığı birleştirme raporundan anlaşılmaktadır. Örneğin: İlköğretiınde 60 iillı: altyapı. 

yani. bina. derslik, laboratuvar, araç, gereç,. personel, öğretmen eksikliği olduğu. birçok okulun 

vekaleten yi.iri.iti.ildi.iği.i, 48 ile yetersiz ödenek gönderildiği, birleştirilmiş sınıf uygulamasının 

halen devam ettiği, özellikle doğu ve güneydoğu da milli birliğiınİzin temini için çok önem arz 

eden Türkçenin öğretilmesinde gerekli hassasiyeti gösterip tedbir almadığı. norm kadro 
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uygulamalarının problemleri aıiırdığı ve sekiz yıllık zorunlu eğitim uygulamalarının 

başarısızlığı Sayın Bakan zamanında yaptırılan 27.07.2001 gün ve 8813/60, 32,58, 65, 43, 13, 

65, 90 sayılı inceleme ve araştırma raporunda aynen kayıtlıdır. 

Gerek 4306 sayılı Kanun ve gerekse kalkınma planlarında gösterilen hedeflere ulaşmayı 

sağlayacak personelin isabetli seçilmediği, seçtiklerinin ise yolsuzluklara. ideolojik 

uygulamalara ve usulsüzlüklere karıştığı için haklarında yargı kararları alındığı dikkate alınırsa 

Sayın Bakanın görevini açıkça kötüye kullandığı ve bunda da ısrar ettiği anlaşılmaktadır. 

Görüldüğü gibi Sayın Bakanın eğitim reformunu daha iyi uygulamak iddiasıyla 

görevden alıp yerine ideolojik sapiantı içinde atadığı eski Töb-Der'li yeni Eğit-Sen üyeleriyle de 

heliriediği hedeflere ulaşamamıştır. Ayrıca bu hareketiyle azalmış olan ideolojik kutuptaşma ve 

hareketlerin milli eğitim sistemine tekrar taşınmasına neden olmuştur. Bu da, Sayın Bakanın 

Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı hareket ettiğini göstermektedir. 

Bakan Bestancıoğlu ve bürokratları, yargıyı gereksiz yere meşgul ederek adeta bir 

bürokrasi ve bakan yetkisi terörü estirmektedir. Otuz beş bin kişi mahkemede hak arar durumuna 

gelmiştir. Bu neden: "Ben yapayım, sen git hakkını mahkeme kapılarında ara" anlayışından 

kaynaklanmaktadır. Böyle bir anlayışla bu Bakanlığın yürütülmesi mümkün değildir; çünkü, 

görevini ihmal ve kötüye kullanma alışkanlık haline gelmiştir. Böylece devlete olan güven 

sarsılmıştır, sarsılmaya da devam etmektedir. Devlet ile vatandaş arasında barış ve güven yok 

edilmiştir. 

Yukarıda genel hatlarıyla ortaya konulan milli eğitimin durumu somut belgelerle 

açıklanmıştır. Bu örneklerde sözü edilen mahkeme kararları, soruşturma dosyaları ve diğer resmi 

evrakın soruşturma komisyonunuzca Bakanlıktan istenerek konumın bütün yönleriyle 

incelenmesini istiyorum. 

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun görev yaptığı süre içinde göz yumduğu. 

koruduğu ya da kayırdığı kişiler ve bu kişilerin karıştığı yolsuzluklar saymalda bitecek gibi 

değildir. Aneale biz yine de elimize geçen bazı belgeleri Komisyonunuza arz ediyorum: 

Milli Eğitim Bakanlığının, 07.01.1999 gün ve 400 sayılı yazısı ekinde Danı~tay 2 nci 

Dairesine lüzumı muhakeme kararı verilmek üzere gönderilen soruşturma dosyasında. Fikret 

Gökdemir ile 13 üst düzey kamu görevlisinin adına yer verildiği halde. bu usulsüz atama 

işlemine ait onaylarda paraf ve imzaları olan müsteşar Bener Corelan ile ilgili ınüsteşar 

yardımcılarının adları aynıncı bir tercihle soruşturma kapsamı dışında tutulmuştur. Bakan bu 

uygulamasıyla müsteşar Bener Corelan ve ilgili yardımcılarını açıkça korumuştur: ancak. 

Danıştay 2 nci Dairesinin 02.02.2000 gün ve E.l999 sayılı kararıyla Fikret Oökdeınir' Ic birlikte 

1 3 kişinin Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesinde yargı lanmalanna karar verirken. usulsüz atama 

onaylarında imza ya da parafı olan müsteşar ve yardımcıları hakkında da suç duyurusunda 

bulunulmasına karar vermiştir. 
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Fikret Gökdemir ve diğer 12 kamu görevlisi hakkında Kırıkkale Asliye Ceza 

Mahkemesinde dava açılmış olup Erteleme Yasası kapsamında değerlendirilmiştir. Müsteşar 

Bener Cordan ve yardımcıları hakkında Metin Bostancıoğlu, aynıncı ve kayrımcı bir tutum ve 

davranışla herhangi bir işlem yapmamıştır. 

Görüldüğü üzere, aynı suçu işledikleri Danıştay kararı ile tespit edilmesine rağmen 

Saym Bakanın soruşturma izni vermeyerek suçluyu koruması, yetkisini kötüye kullandığım 

göstermektedir. Böylece aynı suç kapsamında olanlardan bazıları hakkında dava açılmasını 

sağlayarak, bazılarını da koruyarak personeli arasında ayrım yapmış ve Anayasanın eşitlik 

ilkesini çiğnemiştir. Bu nedenle Bakan hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 

gereğince işlem yapılması gerekmektedir. 

"Bakanlıktaki hizmet süresi yeterli olmadığı halde" Arzu Ferah Kara, yurtdışı sürekli 

görev kadrosuna atanmıştır. 1 inci maddede belirtilen Danıştay kararıyla bu atama işlemlerini 

yürüten bürokratlardan Fikret Gökdemir, İsmail Toksöz, Alunet Büyükkalaycı, İlhat Şeniz ve 

Hikmet Orman Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmışlardır. Ancak, Bakan, 1998'de 

ortaya çıkan Arzu Ferah Kara'nın atama işlemindeki usulsüzlüğü gözardı ederek, Temmuz 2000 

tarihine kadar Berlin'de bekleten Dış İlişkileri Genel Müdürü Tolga Yağızatlı, Personel Genel 

M~idürü Hüseyin Acar, Müsteşar Bener Cordan, ilgili müsteşar yardımcısı ve bu birimlerdeki 

sorumlu diğer yetkililer hakkında hiçbir soruşturma açtırmamıştır. 

Aynı suçtan dolayı bazı kişilerin yargılanması yönünde işlem yapan Bakan, Arzu Ferah 

Kara'yı, kanunsuz olarak yurt dışında bekleterek on binlerce mark maaş ödenınesini sağlayan 

sorumlular hakkında soruşturma yaptırmayarak korumuştur. 

Sonuç olarak, Sayın Bakan, Anayasanın. eşitlik ilkesine aykırı davranarak gürevini 

kötüye kullanmış ve devleti zarara uğratmıştır. 

Yurt dışı eğitim müşaviri ve ateşe seçme sınavı önceleri ÖSYM tarafından 

yapılmaktaydı. 

Yurtdışı sürekli atamaya ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldınlmadığı halde Milli 

Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği hükümlerine göre 2001 yılından itibaren bu sınavlar ÖDYM'de yapılmaya 

başlanmıştır. 

Bu sınavın, yöneticileri yargılanmakta olan bir kuruında yapılınası ve smavlardan 

sorumlu Daire Başkanı Selim Mutlu'nun, sınavdan biraz önce izne ayrılıp (aynı dairede şube 

müdürü Osman Nuri Arıkan vcldileten bakmıştır) bazı görevlilerle birlikte Şubat 2002'de yapılan 

sınaviara girmesi ve kazanmaları, basın da dahil olmak üzere meslek çevrelerinde Bakanlık ve bu 

kurum hakkındaki iddia ve şüpheleri yeniden gündeme getirmiştir. 

l3u sınava 380 kişi girmiş, 70 puan barajını aşan 37 kişiden 20'ye yakını başta Bakanlık 

personeli olmak üzere Ankara'da görevlidir. Öğretmen sınavlarını ÖSYM'ye yaptıran Bakanlık, 
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bu sınavı ÖDYM'de yaptımrak sınava anlamlı bir gölge düşürmüş ve Bakanlığın 

güvenilirliğini bir kez daha yaralamıştır. Bu sınavla ilgili yayınlanan genelgenin Ankara da bile 

müracaatın son gününe bir iki gün kala okullara duyurulmuş olması da ayrı bir ihmal ve kasıt 

örneğidir. Bakan, bu önemli yanlışlığı, basma ya da Bakanlığa ulaşan bilgiler ışığında önlemek 

için hemen önlem almamış, öğrendiğimize göre, ancak kendisi hakkında soruşturma komisyonu 

kurulmasına karar verilmesinden sonra inceleme başlatınıştır 

Aslında bunun doğruluğunu öğrenir öğrenmez sınavı iptal ederek daha objektifbir sınav 

ortaınının hazırlanınası yönünde tedbir alması gerekirken Bakan yanlış bir anlayışla hareket 

ederek, görevini kötüye kullananları koruyarak ve önlem almayarak görevini ihmal etmiştir. 

Ayrıca Sayın Bakan, yurtdışı atama temel mevzuatında da yer alan "o ülkenin dilini bilmek esas 

tercihtir" kuralını çiğneyerek hiç Almanca bilmeyen Şeref Kapıdere, Selma Turhan, Ruhi Kılıç 

ve diğer bazı görevlileri Alınanya'ya eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak göndermek 

suretiyle görevini kötüyü kullanmış ve devleti zarara uğratınıştır. 

Bugüne kadar Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatından son beş yıl içinde yurtdışına 

geçici, sürekli, ikili anlaşmalar çerçevesinde, Dünya Bankası destekli projeler kapsaınında ve 

uluslararası kurum ve kuruluşlar kanalıyla kimler, hangi tarihlerde, ne kadar süreyle ve hangi 

gaye ve görevle gönderilmiştir? Bu ınaksatla · yurtdışına gönderilenler halen nerelerde görev 

yapmaktadır? Bu konuların soruşturma komisyonunca enine boyuna incelenmesini, konuyla ilgili 

bütün bilgi ve belgelerin istenerek değerlendirilmesini teklif ederim. 

"Uzaktan Eğitim Vakfı" Resmi Gazetenin 29 Temmuzl995 gün ve 22358 sayılı 

nüshasında Ruhi Esirgen, Aysel Özfırat, H. Cahit Ulu ve aynı daire pcı·soneli tarafından 

kurulmuştur. Sözü edilen Resmi Gazetede bu vaktin amacı: "Üyelerinin ve hak sahibi aile 

bireylerinin sağlık, eğitim, mesken, emeklilik yardımı ve diğer sosyal yardımları alınalarını 

sağlamaktır" şeklinde belirtilmektedir. Vakfın gelirleri ise 18. maddede: "Bağışlar. nema 

gelirleri, üye aidatları, vakfın amacına uygun faaliyet gelirleri" olarak belirtilmiştir. 

Özel bir vakıf olmasına rağmen bu vakfın kurulmasına ilişkin onayı, yasalara aykırı 

olmasına rağmen Müsteşar Bener Cordan vermiştir. Aynı vakfa bu onayla açık öğretim lisesi 

gelirlerinden para aktarılmıştır. 

Film, Radyo, Televizyon Merkezi Başkanlığı yöneticileri ile ilgili olarak ... Biltcın adlı 

bir kuruluşa usulsüz ve fahiş fıyatla proje ihale etmek ve Devlet ihale Kanununun 6 ncı 

maddesine aykırı ihale gerçekleştirmek" nedeniyle soruşturma yapılmıştır. c. Ancak. vaktin 

usulsüz kurulmasına yetkisi ve görevi olmadığı halde onay veren ve para aktarılmasını sağlayan 

Müsteşar Bener Coı·dan hakkında Bakan bugüne kadar hiçbir işlem yapmayarak görevini ihmal 

etmiş ve kötüye kullanmıştır. 
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Danıştay 2 nci Dairesi, açık öğretim lisesi paralarını Biltem adlı kuruluşa pcşkcş 

çeken Cemil Çetin, Ruhi Esirgen, Aysel Özfırat ve Yüksel Sezgin ve diğerleri hakkında 

18.2.2000 gün ve E.l998/3253, K.2000/1319 sayılı kararıyla yargılanmaianna karar vermiştir. 

Ruhi Esirgen, açık öğretim lisesi öğrencilerinden alınan paraların bir kısmını yasalara 

aykırı olarak Haziran 1999 da çıkarttığı bir genelgeyle eğitim araçları ve donatım merkezi 

müdürlüklerinde oluşturulacak bir komisyon marifetiyle personele dağıtılınasına karar vererek 

devleti zarara uğratmıştır. Kanunla yapılması gereken parasal işlemlerin bir kişi tarafindan yasal 

bir dayanağı olmadan genelge ile yaptığı halde Bakan tarafindan adı geçen hakkında bir işlem 

yapılınamıştır. 

Bakan, aynı suça iştirak etmiş olması gerekenlerden Müsteşar Bener Cordan hakkında 

bugüne kadar bir işlem yapmayarak Anayasanın eşitlik ilkesine ve ilgili kanunlara aykırı 

davranarak devletin kendine verdiği Bakanlık yetkilerini kötüye kullanmış ayrıca devleti zarara 

uğratanları korumuştur. 

Milll Eğitim Bakanı Bostancıoğlu, Danıştay tarafindan yargılanmaianna karar 

verilenlerden; Ruhi Esirgen, ınüşavir kadrosuyla yürüttüğü Film Radyo Televizyon Merkezi 

Daire Başkanlığından Eğitim Teknolojileri Genel müdürlüğUne;Ayscl Özfırat aynı genel 

müdUrllik daire başkanlığına: Yüksel Sezgin önce daire başkanlığına, sonra dış ilişkiler genel 

müdür yardımcıhğına, sonra da Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne; Cahit Ulu. öğretmen 

kadrosuyla daire başkanlığına, Cemi! Çetin, müsteşar yardımcılığında yaş haddine kadar 

tutulmuş ve emekli olduktan sonra da Milli Eğitim Vakfı Başkanlığına getirilmişlerdir. 

Bütün bu olaylara sebep olan onayları imzalayan Bener Cordan ise 2001 yılı sonuna 

kadar ınüsteşarlıkta tutulmuş, bilahare Milli Eğitim Bakanlığı konteı~janından YÖK yürütme 

kurulu üyeliğine getirilerek korunınuştur. 

Çeşitli soruşturmalarda Bener Corelan'ın soruşturma kapsaını dışında tutulmasında rol 

oynayanlar arasında bulunan Milll Eğitimi Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Saiın Erdem. YÖK 

denetleme kurulu üyeliğine atanarak bir anlamda ödi.illendirilıniştir. 

Danıştay tarafından devlete ait paraları usulsüz olarak özel bir vakta aktardığından. nıhiş 

!iyatlarla usulsüz ve ihale Kanununa aykırı olarak ihale verdiğinden yargılanmalarına karar 

verilenleri üst yönetimele görevlendirerek ödüllendiren Sayın Bakan. suçluları koruduğu için suç 

işleıneyi teşvik ederek kamu yönetiminde kaos meydana getirmiştir. Böylece adeta suç işlcıneyi 

teşvik etmiş ve toplumunahaki değerlerini çiğnemiştir. Hukukçu bir bakan olarak. hukuku hiçe 

saymış, devleti Z!lrara uğratanları korumuş, ödüllendirmiş ve devlete olan güveni sarsmıştır. 

Bu kanunsuzluklara karışanlada ilgili disiplin tekliflerini zaman aşıınına uğratan 

görevliler hakkında bugüne kadar hiçbir işlem yapınayan Bakan, bu yönden de görevini kötüye 

kullanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde 2 genel müdür yardımcılığı ve 4 

daire başkanlığı kadrosu vardır. Genel Müdür Ruhi Esirgen bir iç emirle 4 daire başkanlığı daha 

oluşturarak daire başkanlığı sayısını 8'e çıkarmıştır. Bu genel müdürlüktc görevli H. Cahit 

Ulu'ya, Hilal Bereket'e, Erol Düzgün'e ve M. Rasim Gürsoy'a daire başkanı yetkisi verip 

kullandırınıştır. 

Kadrosu olmayan daire başkanlıkları oluşturmak ve buralarda atama şartlarını taşımayan 

görevlilere daire başkanı unvanı vererek yetki kullandırmaya bir genel müdür yetkili değildir. Bu 

durum, genel müdürün Bakanlar Kurulu yetkilerini kullanması demektir. Olmayan bir kadroya 

herhangi bir şekilde görevlendirme ya da atama yapılamayacağı kanunlarla sabittir. Kanunlarda 

olmayan bir yetkiyi kullanmak ya da kullandırmak, unvan ve yetki gaspı yaptırmak ise yasalara 

göre suçtur. 

Bakan, bu suçu işleyenler ya da gözyumanlar hakkında hiçbir işlem yapmamıştır. Bu 

nedenle de görevini ihmal etmiştir. 

Talim ve Terbiye Kurulu çalışmaları ile ilgili olarak Bakanlık Müfettişlerince 24.2.1998 

gün ve 8228/11, 10, ll sayılı soruşturma raporu düzenlenmiştir. Bu raporda bazı görevliler 

hakkında değişik idari ve disiplin teklifleri getirilmiştir. Program Dairesi Başkanı Kemal 

Koçak'a kınama cezası verilmiş ve eşdeğer bir göreve atanması teklif edilmiştir. Adı geçen, 

başka bir il emrine ilköğretim müfettişliğine atanarak teklife aykırı ve keyfi olarak kendisine 

tcnzilen atama işlemi yapılmıştır. 

Ömer Özüduru hakkında aynı raporda 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ve kurul 

üyeliği görevinden alınma teklifi olduğu halde bugüne kadar kurul üyeliğine devam etmesi 

sağlanmıştır. Ayrıca, Ömer Özüduru, üyesi olduğu kurulda incelenmek ve kabul edilmek üzere 

Pasifik Yayınları adına felsefe ders kitabı yazmıştır. Bu durum basında yer almasına rağmen 

Bakan Bostancıoğlu, Ömer Özüduru hakkında bugüne kadar hiç bir işlem yapmamıştır. Hem 

I /30 oranında maaş kesimi cezası alan, hem kurul üyeliğinden alınma teklifi bulunan, hem de 

üyesi olduğu kurulda incelenmek ve kabul edilmek üzere ders kitabı yazıp Taliın ve Terbiye 

Kuruluna sunan Ömer Özüduru'nun görevden alınmaması, açıkça bir yayınevinin ya da 

yayınevlerinin kayrıldığının göstergesidir. 

Bu durum, şuyuu vukuundan beter bir şekilde ayyuka çıkmış ve gerçek olmuştur. Buna 

kayıtsız kalan Sayın Bakan, ideolojik tercihlerle ve bilerek, suçluyu korumuştur. Hukukçu bir 

Bakanın bu tutum ve davranışını anlamak mümkün değildir. Bu uygulamasıyla da, Sayın Bakan, 

gürevini hem ihmal etmiş hem de kötüye kullanmıştır. 

Talim ve Terbiye Kurulu Yayın ve Kültür Dairesi Başkanı Cumali Demirtaş hakkında, 

bir soruşturma olmaksızın ve gerekçesiz, 657 sayılı Yasanın 72 nci ınaddesiı~e göre. bu 

gürevden alınarak. uzmanlık ta görevlendirilmiştir. 



-19-

Yayın Kültür Dairesi Başkanlığını yürütmekte olan Cumali Demirtaş'tan boşalan 

kadroya ise, yöneticilik ve öğretmenlik deneyimi olmadığı gibi, toplam memuriyeti dört yıl 

kadar olan Osman Nuri Demirel, kanunaveTalim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 

26 ncı maddesine aykırı olarak atanmıştır. 

Doktora unvanına sahip olmadığı halde bazı resmi yerlerde doktor unvanıyla görev 

yapan, hakkı olmayan bir unvanla kendisine ücret tahakkuk ettirilen Osman Nuri Demirel 

hakkında da bir işlem bugüne kadar yapılmamıştır . 

. Bakanlıktaki kaos bununla da bitmemiştir.Değişik zamanlarda görevden alınan daire 

başkanlarından boşaltılan kadrolara, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 26 ncı 

ma~ldesindeki "öğretmen menşeli ya da en az üç yıl başarılı yöneticilik yapmış alına" şartlarını 

taşımadıkları halde, Turan Soylu, Osman Nuri Demirel ve Şakir Güneş atanmışlardır. 

Sayın Metin Bostancıoğlu, bu usulsüz atamaları yapanlar hakkında bir işlem 

yapmayarak, görevini ihmal etmiştir 

Ankara İdare Mahkemesi, Cumali Demirtaş'ın görevden alınınası işlemini dayanaksız 

ve hukuka aykırı bularak, Yayın Kültür Dairesi Başkanlığından alınma kararını iptal etmiştir; 

ancak, Bakanlık, İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda Cumali Demirtaş'ı Yaymve kültür 

Dairesi Başkanlığı görevine iade etmemek için, APK uzmanı Osman Nuri Demirel'i, yasalara 

aykırı olarak. Personel Genel Müdürü Hüseyin Acar'ın teklifi ve Müstcşar Bener Corelan'ın 

15.1.1999 tarihli onayıyla, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında Daire Başkanı olarak 

görevlendirmiştir. Talim Terbiye Kurulu Başkanı Orhan Özalp da, adı geçeni Yayın Kültür 

Dairesi Başkanlığı görevinde tutarak, bu kanunsuz uygulamaya iştirak etmiştir. 

Bakan, Müsteşar Bener Cordan, Personel Genel Müdürü Hüseyin Acar ve Talİm 

Terbiye Kurulu Başkanı Orhan Özalp görevlerini kötüye kullanmışlardır. 

Kanunsuz olarak Yayın Kültür Dairesi Başkanlığına getirilen Osman Nuri DemireL üst 

yöneticilerin koruma ve kollamasından cesaret alarak ya da bilinmeyen bazı sebeplerle. Scbit 

Yayınları, TED Vakfı ve Top Yayınevine ait bazı kitapların kabulü işlemlerinde mevzuata aykırı 

davranmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere, çok değişik baskı yöntemleri uygulayarak. kitapları 

inceleyen heyetin "uygun değildir" sonucuyla reddettikleri kitaplam ilişkin raporları. daksil 

kullanarak "uygundur" şekline dönüştürdüğü ya da puanını yiikselttiği, Bakanlık miifettişlerince 

düzenlenen 22. ı ı .2000 giin ve 8284/37, I 5 sayılı soruşturma raporuyla tespit edilmiştir. 

Bu raporda adı geçenin, idari yönden yöneticilik görevinin üstünden alınınası ve 

kendisine 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi önerilmiştir; ancak, Bakan, adı geçen 

personeli korumak için, iıızibati yönden bir alt cezayı vermiş, idari yönden, müfettişierin 

önerisine uymayarak, başka bir daireye başkan olarak görevlendirmiştir. 
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Düzenlenen raporda, evrak üzerinde tahrifat suçu müfettişlerce sabit görüldüğünden, 

başta Osman Nuri Demirel olmak üzere, bu olaya karışan bütün görevliler hakkında lüzunm 

mul~akeme teklifi yapılmış; ancak, Sayın Bakan, bu teklifın gereğini yapmamıştır. Türk milli 

eğitiminin yozlaşmasına neden olan kişileri koruyarak, görevini kötüye kullanmıştır. 

Bu davada mUşteki olan eski kurul üyelerinden Ömer Açıkcl'in Ankara Cumhuriyet 

Savcılığına başvurması üzerine, konu savcılıkça ele alınmış; savcılık, soruşturma açabilmek için 

Bakandan izin istemiş; ancak, Bakan, 17.4.2001 tarih ve 247 sayılı kararıyla bu izni vermemek 

suretiyle, ideolojik ve ayınıncı tutumunu sürdürmüştür. 

Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 25.4.2001 gün ve 2001/28853 sayılı 

yazıyla Danıştay nezdindeki itirazı üzerine, Bakanın yargılama iznini vermeme kararı iptal 

edilmiştir. Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde, bilalıara da, Asliye Ceza Mahkemesinde 

yargılanmaya başlanmıştır. 

Görülüyor ki, hukukçu olmasına rağmen, Sayın Bakan, müfettişlerce ve Cumhuriyet 

Savcılığınca yargılanması istenen Osman Nuri Demirel ve 13 göreviiyi yargıdan kaçırmaya 

çalışmıştır. 

Bunun nedeni, Sayın Bakanın bu tutumundan destek alan Osman Nuri Denlirelce 

korunduğu belgelerden anlaşılan Sebit Yayınlarının eserlerinin tanıtıldığı 24-26 Mayıs 2001 

tarihinde Ankara'da düzenlenen Matematik Sempozyumuna, başta Müsteşar Bener Cordan, 

matematik program ve kitaplarından sorumlu Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Selahattin Meydan 

ile birlikte Bakan, onursal başkan olarak katılmış ve konuşma yapmıştır. 

Yayınevi ile Bakanın, Kurul üyesinin, Müsteşar Bener Cordan'ın ve Yayın kültür 

Dairesi Başkanı olarak görevlendirilen Osman Nuri Demirel'in oluşturduğu işbirliği açıkça 

görülmektedir. 

Böylece, Bakanın, bir yayınevinin taraftarı olduğu ve haliyle, onursal başkanı olarak 

katıldığı yayınevini kayırdığını ortaya koymaktadır. 

Bakan taraf-indan, Bener Coı·dan, Osman Nuri Demirel, Ömer Üzüdunı. Selahattin 

Meydan ve diğerleri hakkında soruşturma açtırılınamış olmasının nedeni daha açık 

anlaşılımıktadır. 

Bakan, böyle bir özel yayınevinin eserlerinin tanıtıldığı scınpozyuma onursal başkan 

olarak giden bir görevli hakkında soruşturma yaptırması gerekirken. kendisi görevini külliye 

kullanır bir şekilde hareket etmiştir. 

Netice olarak, Bakan ve bazı Bakanlık yetkilileri yetkilerini. bir yayınevinden n~ bu 

yayınevini koruyanlardan yana koymak suretiyle görevini kötüye kullanmıştır. :\yrıca. 

kamuoyunda birtakım istitlmmlar doğmasına neden olmuştur. Rekabet Kanunu açısmdan. bu 

husus, açık ve aleni bir suçtur. 
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Mührübe Akyol adlı Türkçe öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş 

Kuruluna başvurarak, Talim ve Terbiye Kurulunda dönen dalapiarı anlatmış; ancak, Teftiş 

Kurulu konuyu yeteri kadar önemsememiş ve üzerinde durmamıştır. 

Mührü be Ak yol, basma da yansıyan dilekçeterinde çok· önemli olaylar anlatmakta ve 

iddialar ileri sürmektedir. Bu iddialar anlattıklarımızı doğrular niteliktedir. 

Sayın Akyol adlı yürekli bir öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinden eski 

Personel Genel Müdürü Hüseyin Acar, Daire Başkanı Osman Nuri Demirel, Alunet Tombul. 

Necati Çelik gibi bazı şahısların içinde yer aldığı iddia ve olaylar ile yayıncıların kayrıldığına 

ilişkin tespitler karşılaştırıldığında, bazı yayıncıların kayrıldığı, bunun için de her türlü yola 

başvurulduğu, organize bir hareket ve oluşum işareti verdiği basında da yer almıştır. Basında yer 

almasına rağmen, Bakan, gerekli hassasiyeti göstererek, derinlemesine ve objektif bir inceleme 

ve soruşturma yaptırmayarak görevini kötüye kullanmıştır. 

Talim ve Terbiye Kurulu bünyesinde kurulmuş olan Eğitim Araçları İnceleme 

Enstitüsünün adı, burada çalışan deneyimli persarieli tasfiye etmek için değiştirilmiş ve Eğitim 

Araştırmaları Merkezi yapılmıştır. Bu değişiklik, Orhan Özalp tarafından yukarıda örnekleri 

gösterilen kitapların usulsüz ve keyfi olarak kabul ya da reddedilmesini kolaylaştırmak üzer 

yapıldığını göstermektedir. 

Bununla da kalınmamış, komisyonlarda çalışacak olanlardan daha önce en az beş yıl 

öğretmenlik şartı aranırken, bu süre iki yıla indirilmiştir. Böylece, eğitim araçlarının ehliyetli 

ellerde incelenmesi ve hizmetin iyi işlemesi önlenmiş, komisyonların keyfi isteklerine uygun 

çalışmalarını sağlamak için, hizmeti beş yıldan az olan 60 kadar öğretmen görevlendirilmiştir. 

Eğitim Araçları Merkezi Müdürlüğüne getirilen Salim Darıcılı, Eğitim /\raçları 

Donatım Dairesi Başkanlığında çalışırken soruşturma geçirmiş ve Konya'ya tayin edilmiş, 

sonradan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına uzman olarak görev yeri değiştirilmiştir. 

Salim Darıcı h, Ünal Özmen ve bazı yöneticiler hakkında, 12.11.2000 gün ve 8284/3 7 

ve 15 sayılı soruşturma yapılmış, bunlara da disiplin cezası uygulanmıştır. 

/\ynı birimde müdür yardımcısı olan Ekrem Aydın ise. Kitap İnceleme Komisyonu 

üyesi iken komisyondan uzaklaştırılmış, daha sonra da, Kitap İnceleme Komisyonlarının başına 

getirilmiştir. 

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde daha önce yapılan bir değişiklikle, 

başkan yardımcılıkları oluşturulmuştur; ancak, Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığından, kanunsuz ihdas edilen başkan yardımcılıklarının yönetmeliklerden çıkarılmasını 

istemiştir. 

Tali m Terbiye Kurulu Başkanlığı, 4. I 2.1999 tarihinde yönetmeliktc bazı değişiklikler 

yaptığı halde, başkan yardımcılıklarının kaldırılmasına dair bir düzenleme yapmamış ve başkan 

yardımcılığı unvanlarını, Kurul üyelerinden Selahattin Meydan, Füsun Köksal ve /\hmet 
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Sönmez'in kullanmalarına göz yumulmuştur. Bu şahıslar, halen, mevzuatla verilmeyen ve 

kanuni dayanağı olmayan makam ve unvaniarı kullanmak suretiyle, görevlerine devam 

etmektedirler. 

Beşinci Akşam Sanat Okulu öğretmeni iken Teşkilat Kanununda yeri olmayan Yönetim 

Geliştirme Dairesi Başkanlığında görevlendirilen İbrahim Barbaros, İngilizce programlarını, 

Tebliğler Dergisinde yayınianınadan önce elde ederek, eşiyle birlikte, Metinler Yayıncılığa kitap 

yazmış, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına sunmuş ve ders kitabı olmasını sağlamıştır. 

İdeolojik tercihle bugüne kadar soruşturma açtırmayarak gerçeklerin ortaya çıkmasını 

önlcyen Bakan, yine, görevini ihmal etmiştir. 

Görülüyor ki, 

korunmaktadır lar. 

nüfuzunu kullanarak iş yapanlar sürekli yükselmektc ve 

Bu kişi, halen, müsteşar yardııncısıdır. 

Orhan Özalp, hem Talim Terbiye Kurulu Yönetmeliğinde hem de Milli Eğitim 

Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinde yazılı şartları taşımadığı halde, Taliın ve Terbiye Kurulu, Başkanlığına 

Bostancıoğlu tarafından atanmıştır. Böylece, Bakan, mevzuata aykırı bir işlem gerçekleştirmiştir. 

Star Gazetesinin 17.4.2000 tarihli nüshasındaki yazıya göre, Orhan Özalp ve kurul 

danışmanı Mustafa Akbulut, Oxford Universty Press'in Türkiye temsilcisi tarafından. yol 

masrafları ve bütün giderleri teınsilciliğe ait olmak üzere, İngiltere'ye davet edilmiş. Orhan 

Üzalp da, bir yazı yazarak, bu daveti kabul etmiştir. 

Bu talep. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirilmiş, bu genel müdürlük de. Genel 

Müdür Vekili Yüksel Sezgin'in teklifi ve Metin Bostancıoğlu'nun onayıyla, Orhan Özalp'ın iki 

günlük yol. yevmiye ve pasaport masrafları Bakanlık harcama kaleminden ödenmiştir. 

Yol masrafları yabancı bir özel yayınevi tarafından karşıtanan Orhan Özalp. bu özel 

ziyaret için, ayrıca, devletten, yolluk ve masraflarını almıştır. Böylece. hem devleti zarara 

uğratmış, buna göz yuman Bakan da görevini kötüye kullanmıştır. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında "kurul danışmanlığı" diye bir kadro mevcut 

değildir. İdeolojik bir tutumla. Prof. Dr. Mustafa Akbulut'a olmayan bir kadro ve unvan ihdas 

ederek yazışınalarda kullandırmak, yasalara göre suçtur. 

Orhan Özalp'in bir yabancı yayınevi tarafından masrafları karşılanan bir daveti kabul 

etmesinin ve Bakanın da onaylamasının nedeni, bu yayınevinin kitaplarının tavsiye kararı 

verilmesini kolaylaştırmak için olduğu açıktır. Zira, bundan sonra, bu yabancı yayınevine ait 

yüzlerce kitap, okuttılmak üzere, Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır. Bununla binlerce doların 

yurtdışına çıkmasıyla kamu zararına neden olmuştur. 

Böylece. Türk eğitim sistemi Oxford yayınlarının istilasına uğramıştır. 
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Talim Terbiye Kurulu Başkanının, resmi bir hüviyeti olmayan bir özel yabancı 

yayınevinin davetini kabul etmekle ve bu davete icabet etmekle ne gibi çıkarlar sağladığı 

anlaşılamamıştır. Bunun ciddi olarak araştırılması gerekir. 

Bu haberler gazetelerde yayınianmasına rağmen, Bakan tarafindan bir işlem 

yapılmayarak, yaş haddinden emekli olmasına kadar korunarak, hakkında açılan soruşturma 

savsaklandığından, Sayın Bakan bu noktada da görevini ihmal etmiş ve kötüye kullanmıştır. 

Orhan Özalp'ın İngiltere'ye yaptığı skandal gezisi dönüşünde, her ne hikınetse, ana 

okulundan başlayarak, ilköğretim 1, 2 ve 3 üncü sınıflarına da, 30.3.2000 gün ve 32 sayılı 

kararla, İngilizce dersi, etkinlik adı altında konmuştur. 

Batı ülkelerinde bile, bu yaş gruplarında, ana dilleri dışında hiçbir dil öğretilmediği 

halde, ülkemizde, hiçbir ilmi araştırma yapılmadan alınan kararla ülke geneline 

yaygınlaştırmak, Milli Eğitim Temel Kanunundaki amaçlara aykırı olduğu gibi. ilmi _çevrelerce. 

Avrupa Birliği standartlarından da sapma olarak değerlendirilmektedir. 

Anadilin bile henüz oluşmadığı bu yaşlarda, bir yabancı dil dersi. etkinlik adıyla da olsa. 

ancak sömürge devletlerinde görülebilecek bir uygulamadır. Yukarıda sözü edilen birleştirme 

raporunda, Bakanlık müfettişleri, Türkçe'nin doğru dürüst öğretilemediğini söylerken. bir de 

ingilizce dersinin getirilmesinin nedeni, ancak, bu kararı alanların, yetişen nesilleri kasıtlı olarak 

tahrip etme zihniyetinde olmalarıyla izah edilebilir. 

Daha önce açıklandığı üzere, Osman Nuri Demirel, Bakan tarafindan olduğu gibi. 

Orhan Özalp tarafından da korunmuştur. Onun evrak tahrifatma kadar varan usulsüz işlerine göz 

yunmıuştur. Ayrıca, mahkeme kararı uyarınca Yayın kültür Dairesi Başkanlığı görevine iade 

edilmesi gereken Cumali Demirtaş'a, ocak-temmuz 1999 tarihlerinde görev vermeyip. bu görevi 

Osman Nuri Demirel' e yaptırmaya devam ederek, görevini kötüye kullanmıştır. 

Bakanlığın personel hareketlerinde izleyeceği yolu gösteren bir ataımı yönetmeliği 

vardır. Bu yönetmelikte, personelin bir göreve atanmasında hangi usul ve esaslara uyulacağı. 

atanacak personelin atanacağı göreve ilişkin özel şartlar belirtilmektedir. 

Aşağıdaki örnekler bu yönetınelildere uyulmadığını göstermektedir. 

Bener Corelan'ın eşinin yeğeni ile evli olduğu iddia edilen Gazi Lisesi öğretmeni 

Tenman Köyli.i. önce şube müdürlüğüne, sonra Bakanlık ınüşavirliğine atanmasına rağmen. 

M üsteşar Bener Coı·dan, adı geçen Müsteşariıktu görevlendirmiş. Müstqar bu giirc\ den 

ayrılırken de. Sayın Bostancıoğlu'nun onayıyla. Atama Yönetmeliği çiğnenerek. Üzel C>ğretinı 

Kurumları Genel Müdürü olarak görevlendirmiştir. Bu kişi, halen, yönetmeliğe aykırı olarak. bu 

görevini sürdürmektedir. 

Esasen. bu kişinin Atama Yönetmeliğine göre gelebileceği yer daire başkanlığı iken. 

kendisine genel müdür yetkisi verilmiştir. Bu da, Bakanın görevini kötü kullanmasına başka bir 

örnektir. 
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Metin Memiş, İçel Milli Eğitim Müdürü iken soruşturma geçirmeye başlamış, 

soruşturma devam ederken, Atama Yönetmeliğine aykırı olarak, Özel Eğitim Rehberlik Genel 

Müdür Yardımcılığına atanmış ve Genel Müdür yetkisiyle göreve başlatılmıştır. 

Başka bir söyleyişle, soruşturma geçirenler, ideolojik kayırınayla taltif ve terfi edilerek, 

üst görevlere getirilmiştir. Bu şahısla ilgili bugüne kadar yapılan ve son olarak Bakanlık 

Müfettişi Zeki Yıldırım'ın da düzenlediği soruşturma evraklarının ve devletin ilgili birimlerince 

kayıt altına alınan istihbarat belgelerinin Soruşturma Komisyonuna getirilmesini talep ediyorum. 

Füsun Köksal 'ın, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında şube müdürü olarak çalışırken, 

Atama Yönetmeliğine göre gelmesi gereken yer daire başkanlığı olması gerekirken. daire 

başkanlığının üstünde olan kurul üyeliğine atanması, kadrosu olmayan Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi işlemleri de mevzuata ve teamüllere aykırıdır. 

30.3.2000 gün ve 32 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla, ilköğretim okullarının 

fen bilgisi ve laboratuar derslerinin yabancı dil destekli yapılmasında, Orhan Özalp'la birlikte bu 

şahsın sorumluluğu- vardır. Bu şahsın, fen bilgisi, sağlık bilgisi ve biyoloji ders programları 

üzerinde yaptırdığı program değişikliği, Milli Eğitim Temel Kanunu açısından ve ilmi verilere 

göre ele alınmalı, ayrıca, malvarlığı araştırılmalıdır. Bu işlerin, Bakanın bilgisi dışında olması 

mümkün değildir. Bütün bunlar objektif verilere göre değerlendirildiği takdirde, llakanın 

görevini kötüye kullandığı açıkça görülecektir. 

Hamdullah Haspolat, Muş Mili Eğitim Müdürü iken, ihaleye fesat karıştırmak, gizli 

belgeleri üçüncü şahıslara sızdırmak, Cumhuriyet Bayramında protokolde olmayanlara yer 

ayırmak, bir bayan öğretınenin yakasındaki Atatürk rozetini çıkararak yere atmak gibi suçlardan 

dört kez ceza aldığı ve idarecilik yapamaz teklifi bulunduğu ve aylıktan kesme cezası aldığı 

halde. terfi ettirilerek, Personel Genel Müdürlüğü Özlük İşleri Daire Başkanlığına getirilmiştir. 

657 sayılı Yasaya göre, bu cezayı alan kimse, daire başkanlığı ya da üst göreve gctirilemez. 

Böylece, önceki örneklerde de olduğu gibi, suç işleyenleri terfi ve taltif eden Bakan. 

kanunu çiğneyerek görevini kötüye kullanmıştır. 

Şinasi Okur, ilköğretim okulu müdürü iken, Bakanlığa personel şube müdürü olarak 

atanmış, hakkında Bakanlık müfettişlerince yapılan soruşturma sonucu. usulsüzlük ve 

kanunsuzlukları tespit edilmiştir. Metin Bostancıoğlu da, adı geçene, soruşturma raporundaki 

tekiilc göre. bir yıl kademe ilerlemesi durdurulması ve yöneticilik görevinin üzerinden alınma 

<.:czasmı uygulayarak. Ankara Hizmetiçi Eğitim Merkezi sınıf öğretmenliğine atamıştır. Ancak. 

~inasi Okur'un. atama emrini tebellüğ etmemesi nedeniyle tutanak düzenlenmiş ve 7.5.2000 

tarihi itibariyle görevinden ayrılması yapılmıştır. Kanunen, tutanak ya da tebellüğ tarihinden 

itibaren 24 saat içerisinde yeni görevine başlaması gerekirken, eski görevine devam ettirilmiş ve 

Bakan Metin Bostancıoğlu tarafından da, Nisan 2002'de basın müşavirliği görevine getirilmiştir. 
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Şinasi Okur hakkında düzenlenen resmi evraklarda, devletin siyasi ve hukuki 

nizarniarını yıkmak maksadıyla yasa dışı gizli örgüt kurmak, örgüt adına para ve kurban derisi 

guspı. yataklık, güvenlik güçlerine silahlı mukavemet, ev kundaklama ve örgütlü hırsızlıktan söz 

edilmektedir. 

Gizli bilgilerin bulunduğu bir yerde dosyası kabarık bir kişinin çalıştırılmasının 

sakıncaları ortada. Bu kişiyi hem terfi ettiren hem de gizli bilgi ve belgelerin bulunduğu bir yerde 

çalıştıran Bakan, elbette, görevini kötüye kullanmıştır. 

89 raporda, Şinasi Okur'un eşiyle ilgili olarak da, hem mali hem de disiplin yönünden 

ceza teklif edilmiş ve uygulanmıştır. Aynı ilköğretim okulu öğretmeni iken Talim Terbiye 

Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Merkezi öğretmenliğine atanarak terfi ettirilen Yalçın 

Ulusoy da. aynı dosya çerçevesinde disiplin cezası almıştır. 

Netice olarak, bu ilişkiyi ve çelişkiyi anlamak mümkün olmamıştır. Aym Bakan, hem 

ceza veriyor ve görev yerini değiştiriyor hem de ceza verdiği kişiyi yeni görevine göndermiyar 

hem de başka bir üst göreve getiriyor. 

Star Gazetesinin yukarıdaki alıntısından hareket edilirse, olmadık suçları i~lediği için 

adeta ödüllendirilerek özlük işleri gibi önemli bir yerde görevlendirilen Şinasi Okur'un, Talim 

Terbiye Kurulu Başkanlığı eski Yayın Kültür Dairesinde çalışırken evraklarda daksil kullanarak 

tahrifat yapan Osman Nuri Demirel ile akrabalığı da araştırılmalıdır. Bunun adı görevi kötüye 

kullanmak değil de nedir? 

Karıştığı anarşik olaylardan dolayı dava açılmış olan ve sınıf öğretmeni iken İlköğretim 

Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, daha sonra aynı yer Daire Başkanlığına getirilen Murat 

Gürkan Gi.ilcan, geçmişteki sicil ve durumu gözardı edilerek, terfi edilerek yükseltilmiştir. Daire 

Ba~kanlığında iken geçirdiği bir soruşturmuda da komisyonların bulunduğu yerde 

çalı~tırılmaması teklifi olan Murat Gürkan Gülcan, Bakaniıkça çıkarılan Türkçe kitaplarının yazı 

çalı~malarından sorumlu hale getirilmiştir. Bakaniıkça yazılan ve 250 000 adet bastırılan 

ilköğretim Türkçe 4. sınıf kitabının 61 inci sayfasında yaz tatilinde özellikle tavsiye edilen 

"Emanet Çeyiz" adlı kitapta, Türk askerinin cepheden kaçtığı, Türklerin Ermenileri kestiği gibi 

safsatalara yer verildiği dikkate alınırsa, Murat Gürkan Gülcan'ı Bakanın niçin terfi eHirdiğini ve 

bu kitapların yazımına ilişkin görevi niçin verdiğini daha kolay anlayabiliriz. 

Bu örnekler gösteriyor ki, Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu zamanında yükselmek için, 

sicilin bozuk olması ve hatta anarşik olaylara karışmak gerekir. Liyakat, karİyer ölçülerine göre 

tcrli ettirilmesi gereken personel yerine, suçlu olan ve gerekli şartları taşımayanları üst göreve 

getiren Sayın Bakan yetkisini kötüye kullanmıştır. 

Aydın Özyar, İstanbul Milli Eğitim Müdür vekili iken, halen,, Öğretmen Eğitimi Ucnel 

Müdür Yardımcısı Hasan Terzi ile birlikte, Bahçelievler Halit Ziya Uşaklıgil İlköğretim Okulu 

Müdürlüğüne Atıf Cengiz'in atanması için usulsüz işlem yaptıkları gerekçesiyle soru~turma 
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geçirmişler, netice itibariyle, Danıştay 2. Dairesi, 2000/2201 sayılı ve 19.4.2000 tarihli 

kararıyla, Türk Ceza Kanunun 240 ıncı maddesi gereğince, lüzumu ınuhakeınesine oybirliğiyle 

karar vermiştir. 

Hüseyin Karakuş, DSP Milletvekili adayı olmuş, seçimi kazanaınayınca, önce daire 

başkanlığına. bir süre sonra da, mevzuata aykırı olarak. Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdür 

Yardımcılığına getirilmiştir. 

Onur Kaya, 19.10.198l'de sıkıyönetim komutanlığı emriyle görevine son verilmiş, 

26.5. I 986 de öğretmenliğe iade edilmiş, ilköğretim müfettişi olarak gittiği bir okulda Abdullah 

Öcalan ile Atatürk'ü özdeşleştiren bir konuşma yapmıştır. Bilahara Ankara Milli Eğitim Müdür 

yardımcılığına getirildiğinde, kendini şikayet eden öğretmenin başka bir okula atanmasını 

sağlayarak, mağduriyetine neden olmuştur. Bu kişi, halen, Zonguldak ınİlll eğitim müdürü olarak 

çalışmaktadır. 

Hasan Gencer, Uluç Gürkan'ın danışmanlığı yapmış olmanın avant~jını kullanarak ve 

mevzuata aykırı olarak, doğrudan Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığma 

atanmış, buradan da, yine yönetmeliğe aykırı olarak, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığına 

getirilmiştir. 

Ata Yavuz, Sosyal Hizmetler ve Öğretmene Hizmet Daire Başkanı iken soruşturma 

sonucu görevinden alınmış. açtığı idari davayı kaybetmiş olmasına rağmen, bu defa. Yüksek 

Üğretim Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 

Behçet Yavuz, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Müdürü iken soruşturma 

geçirmesine rağmen Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne getirilmiş, Mustafa Demirkan'ın 

mahkeıneyi kazanması üzerine APK uzmanlığına atanmış, buradan da, mevzuata aykırı olarak, 

Öğretmen Eğitim Genel Yardımcılığına Metin Bostancıoğlu tarafindan getirilmiş, halen İzmir 

Milli Eğitim Müdürüdilr. 

Şaldr Güneş, uzman kadrosunda çalışırken, yukarıda sözü edilen yönetmelik gereğince 

~u he nıüdürlliğüne atanması gerekirken, daire başkanlığına atanmıştır. Yerine daire ha~kanı 

atandığı ldşinin mahkcmeyi kazanması üzerine, APK uzmanlığına ve bu kadrocia iken, önce 

İlköğretim. sonra da Üzel Eğitim Rehberlik Genel Müdür Yardımcılığında görevlendirilmiştir. 

Aynı şahıs, daha sonra, Talİm ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğindeki şartları 

taşımamasma rağmen, daire başkanlığına tekrar atanmıştır 

Aynı kişi. Trafik-Çevre Sağlık programını henüz yayınlannıadan: yani. hazırlık 

salhasındayken. kendi ve babası adına kitap yazdığı ve incelenmek lızere Talinı Terbiye 

Kuruluna sunduğu iddialarının araştırılması gerekmektedir. 

Aşağıdaki sorulara cevap aranması gerekir: 

Yukarıda pek çok örnekte görüldüğü gibi, birçok personel, Atama Yönetmeliği 

hükümlerine göre atanmanııştır. 
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Bakanlığın pek çok biriminde çalışan personel, karışık, karanlık, dalaşık işlere 

karışanlar arasından seçilerek atanmıştır. 

Bilge Nazikoğlu, TED'den emekli İngilizce öğretmeni iken, ihale, yatırım, finans 

mevzuatında ve yöneticilikte hiçbir deneyimi olmadığı halde, Teşkilat Yasasında yeri olmayan, 

Dünya Bankasından sağlanan milyonlarca dolarlık kredileri harcamaya yetkili Projeler 

Koordinasyon Merkezi Başkanlığına getirilmiştir. 

Bakanlığın binalarında yer yokmuş gibi, başka ülkelerden alınan borçlarla, Güniz 

Sokakta 50-52 numaralı yerler kiralanarak, devlet zarara uğratılmıştır. 

Bu paraları harcayacak yasal genel müdürlük ya da daire başkanlıkları varken, bu 

paraların bu merkez tarafından harcanmaya bu Bakan zamanında devam edilmesinin nedeni 

aniaşılamamıştır. 

Okullaşma oranını artırmak üzere oluşturulan bu merkez aracılığıyla milyonlarca dolar 

borçlanılmasına rağmen, Bakanlık müfettişlerinin verdiği birleştirme raporundan da anlaşılacağı 

üzere. bir adım bile ileriye gidilememiştir. 

Bu merkezin bugüne kadar Bakanlık müfettişlerince denetlenmişse denetleme 

raporlarının, ne kadar para alındığının, ne gibi projeleri, kimlere yaptırıldığının, zamanında 

kullanılmayan krediler için faiz işleyip işlemediğinin, kaç ihale yapıldığının, ihale 

komisyonlarının kimlerden oluştuğunun, kredilerin hangi şartlarda alındığının, belgelerinin 

doğruluklarının ve usule uygunluklarının, incelenmek üzere Soruşturma Komisyonunuza celp 

edilmesini talep ederim. 

Bakan, suçları olmadığı ve bir soruşturma geçirmedikleri halde. bazı görevlileri keyfi 

ve ideolojik yönetim anlayışıyla görevden aldıktan sonra, idari yargıya gidenler hakkında. kılıf 

bulmak için, soruşturma açtırınaktadır. Bu soruşturma sonuçlarını da keyfi ve ideolojik olarak 

değerlendirerek, geçmişte hiç cezaları olmasa da, bir alt cezaya dönüştUrmeden. önerilen cezayı 

aynen vererek, bağlı takdir yetkisini kötüye kullanmaktadır. Zira, kanun gereğince. iyi sicili 

olanlara bir alt ceza verilmesi gerektiğini bir hukukçu olarak bilmesi gerekir. 

Ayrıca, 4455 sayılı kanunda "disiplin cezaları aiTedilenlerin sicil dosyalarındaki disiplin 

cezalarına dair kayıtların ilgililerin müracaatı aranmaksızın hüküınsüz kalır ve dosyalarından 

çıkarılır" denilmesine rağmen, Bakan ve Müsteşar, keyfi ve ideolojik davranarak. bu gibi 

cezaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine ve kanuna karşı gelerek. Danı~tay ya da 

idari yargıda belge olarak kullanmaktadırlar. Hasan Hüseyin Baysal, Celal Doğan. Mustal~ı Nar. 

İsmail Toksöz. Mehmet Aslan gibi... 

Bu dahi, başlıbaşına, Bakan hakkında Meclis Soruşturması açılmasmı ve yargılaıımasmı 

gerektiren yeter bir nedendir. 

Kanuni görevlerini doğru yaptıkları yargı kararları ilc teyit edilen Veli Kılıç. ( 'uınali 

Demirtaş. Mehmet Emin Duman, Fuat Tamam, Melalıat Benuğur gibi görevlilere. daha iiııcl'lkıı 
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ccza alınadıkları, sicilieri çok iyi olmasına rağmen, getirilen kınama tcklifini uyarmaya 

dönüştürmeden, ideolojik davranarak uygulayan Müsteşar Bener Corelan ve Bakan Bostancıoğlu 

görevini kötüye kullanmıştır. 

Öte taraftan, haklannda soruşturma yapılarak yöneticilik görevlerinin üstünden alınma 

tcklifleri olanları ise, pek çok örnekte görüldüğü gibi, bir üst göreve terfi ettirmiştir. Ömer 

Üzüduru. Osman Nuri Demirel, Namık Sönmez, Melek Akçay, Adnan Menderes Özkalan, Bilge 

(>zdemir. Kemal Meydan, Nazmi Keşmar, Feyza Sıdıka Akdeniz, Nuran Tiryaki, Ünal Özmen, 

Muaınıner Dursun, Neşe Hokkaömeroğlu, Kısınet Kesim ve İsmet Kök örneklerinde olduğu gibi, 

aylıktan kesme cezalarını ise, yine ideolojik olarak, bir alt cezaya dönüştürerek uygulamıştır. 

Btt da, Bakanın görevini kötüye kullandığım ya da bu dosyaları Bakana imzaya 

hazırlayan ve sunan başta Personel Genel Müdürü ve Müsteşar Bener Cordan olmak üzere, ilgili 

görevlilerin, ideolojik davranarak ve ayrımcılık yaparak, Bakanlık görevini kötUye 

kullandıklarını gösteren örneklerden bazılarıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra yöneticiliklerine atama usullerini belirleyen 

Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 30.4.19{)9 

günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmelik, 58 asıl ve 5 geçici maddeden oluşmuştur. Birbuçuk yıl sonra, bu 

yönetmeliğin 58 maddesinden 42 tanesi değiştirilmiş ve 5 geçici madde eklenmiştir. 

Bakan. yukarıda da değinildİğİ gibi, birçok personeli, eğitim reformunu uygulamak 

amacıyla görevden aldığını ilan etmiştir. Yerine de, Eğit-Sen ve eski Töb-Der görüşlü personeli 

getirerek. bu reformları gerçekleştirecek düzenlemeler yapmıştır. 

Bakanlığı. eğitim reformlarını uygulayabilecek bir şekilde düzenlediğini ilan eden 

Bakan. bir yıl sonrasını bile göremeyen bir personelle çalıştığını fark etmemiştir ya da kasıtlı 

olarale yönetimele sık sık yönetınelik ve program değiştirtcrek eğitimde kargaşaya ve kaosa 

bilerek sebebiyet vermiş ve vermeye devam etmektedir. Bu durumda, kimin. hangi yönetmeliğe 

tabi olacağını. hangi dersin. hangi programla yürütüleceğini anlamak mümkün değildir. 

Bu örnek tek değildir. Bir örnek daha verelim. 

23.9.1998 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Milli Eğitim Kurumları 'ı'iin~Licikriniıı 

Atama ve Yer Değiştirmelerine Dair Yönetmelik. 43 madde ve 5 geçici maddeden oluşmuştur. 

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra. 43 madde olan bu yönetmeliğin de 3 1 maddesini 

değiştirerek. 3 geçici madde eklenmiştir. 

Bu yönetmelik. Bakanlar Kurulunca 15.8.2000 tarihinde kabul edildiği halde. bundan 

iiçbuçuk ay sonra. 30 Kasım 2000 tarihinde yayımianmasının nedeni de anlaşılınadığı gibi. 

nedeni de anlaşılınadığı gibi, Bakan tarafından da araştınhnamıştır. 
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Yönetmelikleri sık sık değiştirerek bir kaosa neden olan Bakan, yukarıda çok sayıda 

örnekleri gösterildiği gibi, bu yönetmeliklere göre atama işleri yapmamayı da usul haline 

getirmiştir. Haliyle, kendi yaptığı yönetmeliğe kendisi uymamıştır. 

"Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü" başlıklı üst yazısında Bakanlığın bütün ilgili 

birimlerinin görüşlerinin alındığı belirtilen Müsteşar Yardımcısı Mehmet Temel İmzalı, 

uygunluğu Müsteşar Bener Cordan tarafından arz edilen ve Bakan Metin Bostancıoğlu 

tarafindan onaylanan ve Kasım 2001 tarih ve 2530 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Çok 

Programlı Lise Yönergesinin 18 inci maddesine göre düzenlenmesi gereken diplomalardaki ay 

ve yıldız, uğrunda Atatürk'ün gazi, binlerce gencin şehit olduğu ay ve yıldız değildir. 

Ekieriyle birlikte bizzat önüne getirilen ve imzaya sunulan bu yönerge ekinde yer alan, 

kanundaki şekline göre tahrif edilen, küçültücü bir tutum ve düşünceyle, hem de üç tane acayip 

ay ve yıldızı olan diplama örneklerine paraf atanları ve imza sahiplerini görmemesi, Sayın 

Bakanın eğitimde reform hareketlerini yürütmek üzere görevlendirdiği personelin ne kadar ciddi 

çalıştığını göstermesi bakımından ibret vericidir. 

Basma "Diplomada bayrak skandalı" manşetiyle geçen bu skandal ve ilgili yasaya aykırı 

olan davranış, MEB Yayımlar Dairesi Başkanı Ali Çakıroğlu tarafindan '"Gözden kaçmış bir 

basım hatası" olarak özrü kababatinden büyük bir çelişki ile açıklanmıştır. Bu daire başkanı 

hakkında Sayın Bakan, herhangi bir işlem yapmayarak görevini hem ihmal hem de kötüye 

kullanmıştır. 

Ali Çakıroğlu'na göre matbaa makineleri diplamadaki bütün hart1eri doğru basınış, 

yalnızca ay-yıldızı örnekteki gibi hatalı basmış olmalı. Yayımlar Dairesi Başkanı olunca 

kendisinin basını uzmanı olduğunuzannederek büyük bir gaf yapmıştır. Yalnız Bakan değil, bu 

yönergede parati ve imzası olan bütün görevliler ve bu yönergeye görüş bildirenler. Milli 

değerlerimizin en başında gelen ay ve yaldızımızı tahrip etmekte aynı derecede sorumludurlar ve 

Bayrak Kanununa aykırı soruşturma komisyonu marifetiyle bu görevliler hakkında lüzum-ı 

nıuhakeme kararı alınması için teşebbüse geçilmesini talep ederim. 

Milli Eğitim Temel yasasında öngörülen ilkelere aykırı olarak hatalarlu dolu bazı 

eserleri ders kitapları olarak kabul ettikleri için Taliın ve Terbiye Kurulu üyeleri soruşturma 

gcçirmişlerdir. Atatürk'ün kurduğu bu kurumun adını yolsuzluklam bulaştırdıklarına dair 

iddialar olmasına rağmen bu üyeler halen görevde tutulmaktadırlar. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kitap inceleme komisyonunda çalışan 20 kadar 

öğretmen. şube müdürü. şet: uzman kadrosundaki personel hakkında. kitap inccll!mede 

usulsüzlük yaptıkları nedeniyle Teftiş Kurulu Başkanlığı. 22. l 1.2001 tarih ve X2X4/34.1.5 sayılı 

soruşturma raporuna dayalı olarak adı geçeniere muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 

Bu kişilerin üst düzeydeki diğer yetkililer gibi halen görevlerine devam etmelerinde 

l3alqın ve Taliın ve Terbiye Kurulu Başkanı bir sakınca görmemektedir. 
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Bu kanunsuzlukları yapanlar Orhan Özalp ve Osman Nuri Demirel zamanında 

ideolojik tercihlerle alınan personel olup, halen başkanlık görevini vekaleten yürüten Nurettin 

Başer de bunlar hakkında bir işlem yapmayarak korumaya devam etmektedir. Bu kişiler 

hakkında Sayın Bakanın gerekli işlemleri yapmayarak buradan uzaklaştırmaması görevde 

ihmalini ortaya koymaktadır. 

1985-1997 yılları arasında alan uzmanı ve branş öğretmenlerince incelenerek eğitim 

öğretim açısından tavsiyelerinde sakınca bulunmayan milli ve manevi değerlere yönelik bütün 

eserler, bu arada Diyanet İşleri Başkanlığınca basılan resmi eserler, alan uzmanı ya da branş 

öğretmeni olmayan kişiler tarafından yönetmeliğe aykırı olarak kasıtla yeniden incekıtiri Imi;; ve 

tamamının tavsiye kararları kaldırılmıştır. Örneğin, iki ilfrhiyatçı alan uzmanın incelediği bir 

kitap beden eğitimi, İngilizce ve sınıf öğretmeninden oluşan komisyonca incelenmiş ve tavsiyesi 

iptal edilmiştir. Bu işlemlerin basma yansıması Uzerine bu olayı inceleyen ınütettişler de iptal 

edilen eserlerin alanlarından oluşturulmamıştır. Branşları olmadığı lıa1de yaptıkları incelemede 

bilirkişi kullanmadan iptal kararlarını yerinde bulan müfettişler, eserler hakkında tavsiye kararı 

verenler hakkında zaman aşımını dahi dikkate almadan, suçlanan görevlilerin ifadelerine 

başvurmaksızın 26.4.2000 gün ve 8571/22,9 sayılı soruşturma 'ı:aporunu mevzuata aykırı bir 

şekilde düzenleyerek ceza teklifi getirmişlerdir. Bakanlık da bu teklifleri idari yargıda kişilerin 

aleyhinde kullanarak suç işlemişlerdir. 

Bu durum basında yer almasına rağmen Talim ve Terbiye kurulu Başkan Vekili Nurettin 

Başer, yardımcıları Selahattin Meydan, Alunet Sönmez ve Füsun Köksal ile, Yayın ve Kültür 

Daire Başkanı bunlarla ilgili hiçbir işlem yapmayarak görevi ihmal suçu işlemişlerdir. 

Bakan ve Teftiş Kurulu Başkanı Cevdet Cengiz de basında çıkan haberleri suç duyurusu 

kabul ederek bir işlem yapmamışlar ve görevlerini ihmal eünişlerdir. 

Taliın ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 24.6.1998 tarihli onayı ilc 35 iş !!Ününde 

ilköğretim okulları 4, 5, 6 ve 7 nci sınıflar Sosyal Bilgiler ders kitaplarını yazıp karara bağlayan 

Taliın ve Terbiye Kurulu, 22.5.2000 günlü oturumunda da bir gün içinde toplam 2(l 1 adet 

taslak kitabı, ders kitabı olarak incelemeden karara bağlamıştır. 

Bakan, bir günde bu kadar kitabın ineelendiğini nasıl göz ardı edebilir? 

Çıraklık Eğitimi Merkezi Türkçe ve Meslek Matematiği derslerinin adı ilköğretimin 8 

yıla çıkması nedeniyle 1998 yılında Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik olarak değiştirilıni~;air: 

ancak, bundan 18 ay sonra bu derslerin adı yeniden Türkçe ve Matematik olımış. hiçbir 

açıklama yapmadan· Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü dersleri uygulaımı'dan kaldırılmış yerine 

İngilizce ve Bilgisayar dersleri konmuştur. Bundan bir yıl sonra İngilizce ve Bilgisayar dersleri 

kaldırılmış, bunun yerine Kooperatifçilik ve toplam kalite dersi konulmuştur. 

Bundan bir yıl sonra da Türkçe ve Matematik derslerinin program içeriği tekrar 

değiştirilmiştir. 
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Üç buçuk yıl içinde bir okulun derslerinin adının ya da programlarının 

değiştirilmesi sistemi tam bir yaz boz tahtası haline getirmiştir. Kaldı ki Anayasa gereğince Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de zorunlu dersler arasında olmasına rağmen sistemden 

çıkarılmıştır. 

Böylece Türk Milli Eğitim Temel Kanunu amacı istikametinde hareket edilmemiş ve 

kargaşaya neden olan Bakan ve TTK başkanı ve üyeleri Anayasayı ihlal suçu işlemişlerdir. 

Kurul üyesi ve aynı zamanda olmayan bir kadroya ilişkin yetkisi olan kurul başkan 

yardımcısı SeHihattin Meydan matematik program ve kitaplarının hazırlanmasından ve kurula 

sunulmasından birinci derecede sorumhidur. Bu kurul üyesi zamanında Matematik programında 

kaç defa değişiklik yapıldığının ve bu değişikliklerin nedenlerinin ilgiii daireden istenmesini, 

Ayrıca, adı geçenin daha birkaç yıl öncesine kadar bir mal varlığının olmadığı herkes 

tarafından bilinirken Bilkent'te bir daire satın alması, Gölbaşı 'nda bir villa yaptırması, kısa 

zamanda iyi bir otomobil alması gibi varlığa ulaşmış olması gibi iddialar nedeniyle hakkında 

hiçbir soruşturma açılmamıştır. Bu konunun neden araştırılınadığının koınisyonca 

soruşturulmasını teklif ediyorum. 

Ömer Özüduru, felsefe, psikoloji, mantık gibi derslerin program ve kitaplarının 

hazırlanmasından ve kurula sunulmasından sorumlu kurul üyesidir. Ömer Özüduru tarafından 

Pasifik Yayınları adına yazdığı Felsefe Kitabı, ders kitabı olarak incelenmek ve kabul edilmek 

üzereTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına verilmiştir. 

Bu durum basma intikal etmiş, adı geçen başka bir soruşturmadan dolayı yeniden 

gündeme gelmiş ve 1/30 oranında maaş kesimi cezası ile cezalandırılması ve kurul üyeliğinden 

alınma teklifi olmasına rağmen Bakan tarafından korunduğu için. görevine devam etmiştir. 

Böylece ideolojik anlayış ve tercihlerle personel arasında ayırım yapılarak görev kötüye 

kullanılmıştır. 

Osman Nuri Demirel, bir süre TTK Başkanlığı, Yayın KültUr Dairesi l3aşkanlığı yapmış 

ve yukarıda sayılan suçları işlediği müfettiş raporları ile sabit olmuştur. Bu nedenle adı geçenin 

mal varlığının soruşturmayı yapan müfettişler tarafından neden araştırılmadığının incelenmesi. 

ayrıca mal varlığının araştırılması, trafikte adına kayıtlı olan 06 OLA 91 Octowia gri renkli ve 06 

.1 E 080 plakalı Mercedes otomobilleri alması ile gelir kaynaklarının soruşturma komisyonunca 

araştırılması nı teklif ederim. 

Talim ve Terbiye Kurulunda görev yapan Orhan Özalp. Ömer Özuduru. Naci Köstekçi. 

Salim Daneılı ve Ekrem Aydın, Ahmet Nazlıoğlu. Alunet Sönmez, Ömer Turna. Kenan Turna. 

Cdal Özalttm ilc 1-lamdi Metin, Eski Müsteşar Bener Coı·dan, halen Özel Öğretim Genel 

Mlidürü Teaınan Köylü, Müsteşar Yardımcısı İbrahim Barbaros ve Ruhi Esirgen adlı 

görevlilerin de mal varlıklarının araştırılınasını teklif ederim. 
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0kul Öncesi Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Milli Eğitim Temel Kanununa 

aykırı değişiklik yaparak yönetmelikte bulunan "Milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani 

değerlere bağhhğınm geliştirilmesine yardımcı olmak" maddesi "Çocukların hayal güçlerinin 

gelişimi, yaratıcı yollarla duygu ve düşüncelerini anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini 

kazandırmak" şeklinde değiştirilmiştir. 

"Çocukların Türkçe, Türk milleti, Türk bayrağı, Atatürk, aile ve insan sevgisiyle ilgili 

duyguları uyandırılır ve manevi değerlere bağhhkları sağlanır" maddesini c.'e "Çocu.kların 

Atatürk , yurt, ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş" şeklinde değiştirmiştir. 

Böylece yönetmeliklerden Türkçe, Türk, Türk bayrağı, manevi değerler gibi kavramları 

çıkarmak için yönetmeliktc değişiklik yapılması, Bakanın ve birlikte çalıştığı personelin bu 

sözcüklere ve bu sözcüklerin işaret ettiği gerçekiere karşı ne kadar hasmane duygular 

beslediklerini açıkça gösterdiği gibi Milli Eğitim Temel Kanununu amaç ve ilkelerinden 

uzaklaştıran bu tür uygulamalarla suç işlemişlerdir. 

Yönetmeliklerde yukarıda gösterilen kavram ve kclimieler kıyıma uğratılırken Talim ve 

Terbiye kurulu da, ders kitaplarındaki tahribatıyla bu kıyıma katılmıştır. Yazarlada yliz yüze 

yapılan görüşmelerde yönetimdeki yetkililer, yukarıda sayılan sözcükleri kitaplarına 

koymamalarım telkin etmişlerdir. Örneğin millet, milliyet, milliyetçi, milliyetçilik, memleket, 

hak, hukuk, hürriyet, istiklal, münakaşa, ınünazara, hatıra gibi. 

Ylizlerce yıl önce yaşanmış bir olayı tasvir eden Hazerfen Ahmet (.:debinin Galata 

Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunu o günkü giyim-kuşam stiliyle temsil eden resimlerin kitaptan 

özellikle çıkarılması istenmiştir. Pedagojİk olmayan bu davranışta Milli Eğitim Temel Yasasına 

aykırıdır 

Star Gazetesinde Sayın Öztürk şöyle demektedir: "Milli Eğitim Bakanlığı yönetici 

atama ve gürevde yükseltme yönetmeliğine göre yapılan yönetici sınavını kazanmak, hizmet içi 

eğitim kursunu kazanmak bir işe yaramıyor. Ya siyasi bir partinin ya da bölücü eğitim isteyen bir 

öğretmen sendikasının şemsiyesi altına girmeniz gerekiyor. Atatürkçü ve laik olmanız yetmiyor, 

ınezhebinize de bakılıyor." 

Bu yazılar bugüne kadar tekzip edilmediğine göre üst göreve getirmek istedikleri 

personelin mezheplerine baktıkları basında yer almışken, atayacakları personel hakkında 

Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı davranan ve mevcut yasalara göre suç işleyen Bakan aynı 

:t.aınanda gürevini kötüye kullanmakta ve kötüye kullananları kollaınaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığının İlköğretim 4. sınıfTürkçe ders kitabının 61. sayfasında, Türk 

< >rdusuna hakaret ve Türk milletine iftira eden, Türk dış politikasında devleti zora sokacak 

gerçek dıı;;ı bilgiler içeren Emanet Çeyiz kitabı öğrencilere tavsiye edilmiştir. Bu kitap 250 bin 

adet basılnııı;;tır. 
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Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen ilke ve hedeflere aykırı tavsiye edilen 

bu kitapla ilgili hiçbir işlem yapmayan Sayın Bakan açıkça görevini kötüye kullanmıştır. 

Bakaniıkça yazdırılmış olan özellikle Türkçe kitaplarının bilimsel, dil, anlatım ve 

pedagojİk yönden bu alanın uzmanları tarafından yeniden incelettirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki hatalar bu kitapların sorumluluğu verilen kimseler tarafindan ciddi olarak 

dcnctlenmediğini göstermektedir. Zira, bu denetlemede Doç. Dr. Sedat Sever, hem dil ve 

anlatımdan sorumlu, hem de sorumlu olduğu alanda bilimsel denetimcidir. Yani kendi kendini 

denetlemiştir. 

Bakanm itliharla kaınuoyu_na sunduğu ve tanıttığı Türkçe kitaplarında yer alan yüzlerce 

metin içinde edebi değeri olan ve çocuklarımıza Türk Milli Eğitim amaçları istikametinde 

davranışlar ve düşünceler kazandıracak nitelikte metin yok denilecek kadar azdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 06.06.2001 gün ve 6432 sayılı 

kararı ile Çıraklık Eğitim Merkezlerinde okutulınak üzere ders kitabı kabul edilen ve 5 000 adet 

basılan "Çıraklık Dönemi Türkçe 2'' adlı kitaptan birkaç alıntı yapalım: 

''Başka bir şoför olsa sağlam cumhur lop. Benim kumandamda olduğu için korkma." 

"Sen hismillah çektİn mi ağabey'? 

"Millet bana bedava mı Cihan Şoförü diyor?" 

"Yüz elli kağıtla sürt babam siirt" 

" .. ustanın sille tokadından kurtulduğuınuz .. .'' 

''Sonra senin birkaç çeşit başın belaya girdi. düşi.indi.im. ulan berduş. dedim kendi 

kendime ... .. 

" ... allındaki canlı hayvan değil ki çüş deyince dursun. Eşek bile hep yolun kenanndan 

gider." 

"Kendine /\cı Be Deyyus.'' 

Bu dimlcleri. bu anlayışı. bu nılnı yarının ustaları olacak çırnklarımıza hem de de\'let 

eliyle okutuyonız .. Bu kitabı yazanlar. basanlar. kabul edenler öyle görülüyor ki Saylll Bakanlll 

eğitim reformunu uygulayanların ve sayın Bakanın rcl(mn paketinden bir hillüm. (>yk ~()r{ilüyor 

ki. Sayın Bakan. yetişen nesle Milli değerler yerine deyyuslu. bcrduşlu. çüşlü. eşeidi kitaplar 

okutarak eğitim rcl(mnunu tamamlayacak. Sayın Başbakan da bunları söyh:diğimiz için bizi 

Wikliğe karşı olarak nitclcyecek! Demek ki Bakanın l<liklik ve eğitim rel(mn anlayışı budur. 

Bu kitdhın dcr~ kitabı olmasında son imza mercii de Milli Eğitim Bakanı i\ktin 

Bostancıo~lu\lur. (iüzcl konuşma. okuma ve konuşmaya aykırı olarak Türkçe'yi tahrif eden. 

avam ve argo Türkçe'yi (iğrencilere öğrclmeyi hedefleyen ve özendiren bu kitabı basan r-vlilli 

l·:ğilim Bakanlığı v~: Sayııı Bakan Milli Eğilim Temel K<munmuı görL' açıl.;~·a su~· i~kyL·rek 

giir~:vini külliye kullaımıışlır. 

Bu skandal bile bir bakanm istil~ı etmesineyeler sehcptir. 

Tiirkiye Biiyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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Bakan, kendi yetkilerini kötü kullanacak· şekilde iş ve işlem yapan personeli 

hakkında da bir işlem yapmayarak ve göz yumarak görevini kötüye kullanmıştır. 

Eski adı Milli Tarih ve Milli Coğrafya, yeni adı sosyal bilgiler olarak değiştirilen 

derslerin kitaplarını 4306 sayılı Kanun uyarınca hazırlamak üzere 4.6. 1998 tarihinde bir 

komisyon kurulmuştur. 

Bu komisyonun içerisinde Cumali Demirtaş ve Hasan Hüseyin Baysal olmadığı halde 

adı geçenleri görevden aldıktan sonra İdari Mahkemeye yazdıkları savmınıada varmış gibi 

göstermekle yetinmeyip bir de adı geçen kanuna göre zorunlu olan çalışmalara karşı direndiideri 
\ 

iftirası yapılmıştır. Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığının 24. 4. 2002 tarih ve 4486 sayılı 

yazısında adı geçenlerin bu komisyonlarda görevlendirilmedikleri belirtilmiştir. 

Başta Bakan olmak üzere hukuk müşavirleri, Personel Genel Müdürlüğü kendi 

personeline hem iftira etmiş hem de mahkemeyi yanıltacak şekilde belge sunarak devlete olan 

güveni sarsmıştır. 

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 27.1.1998 gün ve 932 sayılı işlemi ile 

eğitim-öğretim açısından tavsiye edilmesi uygun bulunmayan bir eser hakkında, işlemin iptali 

amacıyla eser sahibi tarafından dava açılmıştır. Danıştay 8. Dairesi I 6.2.2000 tarih ve 

2000/1449 sayılı kararı ile tavsiye edilmesi istenen eserin "kitabın programa uygun 

hazırlanmadığı, konuların işlenişinde devleti suçlayıcı ve cumhuriyet kanunlarımı uygun 

olmayan i fadelerin kullanıldığı, seviye üstü ve pedagojİk olmayan anlatım·· metotlarına 

başvurulduğu, konularını içerik bakımından desteklemeyen resimlerin yer aldığı, bazı ayctlerin 

eksik alındığı ve yanlış anlam verildiği, çok sayıda yazım ve noktalama hatalarının bulunduğu. 

okuma parçalarının konuları destekleyici olmadığı" gerekçesiyle· kitabın reddedi lmesini yerinde 

bulmuştur. Yani 27 .O 1.1998 gün ve 932 sayılı işlemi e eseri reddeden! erin görevlerini mevzuata 

göre yaptıklarını te'yid etmiştir; ancak, yargının haklı bulduğu reddetme işlemi Bakaniıkça 

yerinde bulunmamış, bu eserin tavsiyesinin reddine dair 27.1.1998 tarihli işlemi paraJlayan, 

imzalayan Bakanlık görevlileri haksız bir uygulama ile keyfi ve ideolojik bir anlayışla 

eczalandırılmışlardır. 

Yargının haklı bulduğu bu görevlilerin itiraz etmelerine rağmen Bakan kınama eezasmı 

uygulamakta ısrar etmiştir. Daha öncede de belirtildiği gibi af yasasına rağmen bu ecza yargı 

organları nezdinde alcyhte kullanılarak görev kötüye kullanılmıştır. 

G<irevlcrini doğru yapanları cezalandıran Bakan, bu olayla ilgili soruşturma raporunda 

yer verilen 28.08.1998 ve 93565 sayılı soruşturma onayını sehvcn alan Müsteşar, Personel Uenel 

Mlidüri.i llüscyin Acar ve soruşturmayı yürüten Bakanlık müfettişleri ile hukuku gereksiz yere 

mc~gul eden. kişilerin mağduriyetine sebebiyet veren Milli Eğitim Bakanı görevini kOHiyc 

kullanmıştır. 
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Artım Yayın Evi tarafından yazdırılan ve TTK Başkanlığınca 2001 -2002 

yılından itibaren ders kitabı olarak okutulmasına karar verilen Güzel Konuşma ve Yazma 1-2 

kitaplarında Sayın Bakanın kendi kurduğu bilirkişi komisyonu her kitapta 120 hata tespit ettiği 

halde kararı iptal ettirmediği gibi bu kitapları kabul edenler hakkında Sayın Bakan 26.9.2001 

gün ve 584 sayılı kararıyla soruşturma açılmasına da izin vermeyerek hukukçu bakan kimliğiyle 

görevini bir kez daha kötüye kullanmıştır. 

Oysa mevzuat gereğince hatalar olduğu sonradan farkına varılan kitapların kurul 

kararının kaldırılması gerekmektedir. 

Sayın Bakanın yaptığı son icraat, yıllardan beri Müsteşar Yardımcısı olarak çalışan 

Necdet Özkaya'nın bütün görevlerini, soruşturmanın hıncını almak için yaptığı son görev 

dağılımında kendisine hiç bir görev vermeyerek göstermiş, ayırınıcı tutumunu ortaya 

koymuştur. Yaklaşık ALTI YÜZ BİN PERSONELi olan bu bakanlıktamüsteşar olmaya layık hiç 

kimse yoksa sekiz yıllık eğitim reformunu kiminle gerçekleştirecektir? Ancak, hakkında 

soruşturma açılmış olan Bakanın siyasi nezaket ve bu yöndeki gelenekleri de dikkate alarak 

soruşturmanın selameti ve bazı evrak ve belgelerin karartılmaması bakımından görevinden 

çekilmesi ya da Başbakan tarafından bu görevinden alınması gerekir. 

Esasen bu icraatlar koalisyonu oluşturan diğer partilerin programiarına ve dünya 

görüşlerine de aykırı olduğundan onların da bu konuyu hassasiyetle gözetmeleri asli 

görevlerindendir. 

Aksi halde, Türk Tarihi bunları yazacaktır. Tarih bunları yazarken yalnız Metin 

Bostancıoğlu'nu ve koruduğu kimseleri değil, onun yaptıklarını ortaya çıkarak ve soruşturan 

sizleri ve bizleri de ad ad yazacaktır. 

Çünkü, yukarıda örneklerle ve belgeleric verilen yolsuzluklar, usulsüzlükler. 

kayırıcılıklar, ideolojik uygulamalar gelecek nesillerimizin istikbalini çalmaktadır. Onların 

geleceğini tahrip etmektedir. Onlara kötü örnek olmaktadır. Bir gün onlar, bu günü 

sorgulayacaklar ve "Biz niçin böyle olduk?" dedikleri zaman altında Milli Eğitim Bakanlığının 

uygulamalarını bulacaklardır. 

Batılı ülkelerde çözümle eş anlamda kullanılan "eğitim" kelimesi, maalesef sayın 

Bostancıoğlu döneminde sôsyal bir sancıya dönüşmüştür. Bakanlığın ismindeki .. milli" 

kelimesinden bile rahatsız olan Bakanın eğitim politikalarını pedagoji değil ideoloji 

yönlcndirmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığında yolsuzluklara, usulsüzlüklere. kayırmalam ve görevi kötüye 

kullanınalara o kadar merci ve makam karışmış ki derdİmizi anlatacak anlatacağıınız bir ıncrci 

bulmakta güçlük çcktik. 

Limc limc olmuş ve neresinden tutsan elinde kalan Metin Bostancıoğlu tarafından 

oluşturulan bir yönetim. 
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Metin Bostancıoğlu'nun bakan olmasından sonra; Atatürk'ün bir danışına ve 

bilim kurulu olarak kurduğu başta Taliın ve Terbiye Kurulu olmak üzere bakanlığın her derece 

ve kademesindeki biriminde; 

a. Resmi yazılarda tahrifat yaparak raporları değiştirenleri koruyarak görevini 

kötüye kullanmak, 

b. .Bir özel yayın evinin düzenlediği seınpozyuma onursal başkan olarak; başka bir 

yayın evinin hatalarta dolu kitaplarını kabul edenleri koruyarak, kendi kurduğu bilirkişilerin bu 

hataları gösterınelerine rağmen bu kitaplar hakkında iptal işlemi yapınayarak hem Rekabet 

Kanununa muhalefet etmek ve hem de görevini kötüye kullanmak, 

c. Eğit-Sen ile yakın ilişkiler içine girerek bu sendikanın üyelerini bakanlığın muhtelif 

kademelerinde görevlendirmek, ayrıca suç işledikleri yargı merciierince kanıtlanan kimseleri 

korumak, böylece ideolojik düşünceleri eğitim uygulaınalarına yansıtmak, 

ç. Devletin paralarının özel bir vakfa aktaranları, usulsüz ve kanuna aykm ihale 

yapanları korumak ve terfi ettirınek suretiyle görevini kötüye kullanmak, 

d. Aynı suça iştirak eden personelden bir kısmını cezalandırırken diğerlerini koruyarak 

adaletsiz davranmak; neticesi itibarıyla huzursuzluğa sebebiyet vermek ve devlete olan güveni 

sarsmak, 

e. Basında ve şikayet dilekçeleriyle sağır sultanın bile duyduğu Talim ve Terbiyedeki 

yolsuzlukların üstüne gitmeyerek gerekli önlemleri almamak suretiyle görevini ihmal etmek. 

f. Türk dilini, Türk kültürünü tahrip eden kitapların çıkmasına göz yumarak. Türk 

tarihini ve Türk edebiyatını küçük düşürücü beyanatlarda bulunarak Türk Milli eğitim 

politikasına aykırı davranmak, 

g. Milli Eğitim Temel Kanununda ön görülen ilkelere aykm olarak programlarda ve 

yönetmeliklerde sık sık değişiklik yapılmasına seyirci kalarak eğitimin yaz boz tahtası lulline 

dönüşmesine göz yummak suretiyle eğitim ve yönetim uygulamalarında kargaşaya neden olmak 

ve AB standartlarından uzaklaşınak, 

h .. Emekliliği gelmiş, gerekli şartları taşımayan kişileri ideolojik tercihk laliın n: 

Terbiye Kurulu üycliği ya da başkanlığı gibi görevlere atayanık yüksek dcn:ccdcn mmı~la cnH:kli 

olmalarını sağlamak suretiyle görevini kötüye kullanmak. 

ı. Haklarında. yolsuzluk yapmaktan dolayı dava açılmış olan ki~ileri idcolojik tcn:ihkrk 

aynı görevde tutmaya devam etmek ve yolsuzluklarımı göz yummak suretiyle görc\'ini külliye 

kullanmak. 

i. Haklannda yapılan soruşturma sonucu dava açılanları ya da cci'.a tck li li olanları d:ılıa 

list makamlara terfi ettirınek suretiyle personel arasında huzursuzluğa sebebiyet \Wcrd; ııiirL'\'ini 

killiiye kullanmak. 
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j. Hukuk dışı uygulamalarıyla her seviye ve derecedeki yaklaşık 35 bin 

personeliyle mahkemelik olmak suretiyle kargaşaya, huzursuzluğa ve toplumsal gerilime sebep 

olmak, 

k. Bakanlık müfettişlerince düzenlenen 27.07.2001 gün ve 8813/ 

60,32.58,65,43,13,15,90, sayılı Birleştirme Raporunda da gösterildiği gibi her derece ve seviyede 

eğitim uygulamalarında belirlenen hedeflere · ulaşılamamasından dolayı Türk Milli eğitim 

politikasına aykırı, keyfi ve ideolojik uygulamalarla eğitim ve öğretimde kargaşaya ve 

huzursuzluklara sebep olmak, toplumsal gerilime yol açmak, eğitim sistemini AB ve uluslararası 

standartlardan uzaklaştırmak hem görevini ihmal hem de kötüye kullanmaktır. 

BUtUn bu icraatlarıyla Bakan, sadece Bakanlık yapıyor gibi görünerek devletin işlerinin 

ve milletinin geleceğinin ters yüz edilmesine seyirci kalmakta ve böylece devlete olan güveni 

sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, suçluları korumak, hatta suç işledikleri yargı kararıyla 

belirlenenleri daha üst idari görevlere terfi ettirmek gibi fiilieri işleyerek hem Bakanlığın 

saygınlığını sarsmış hem de görevini kötüye kullanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığında yapılanlar, gazetelerde yer alan haberler ve Bakanın 

dcmcçlerinden Eğitim-Sen'in Ankara'da 1998 yılında düzenlediği kurultaycia kararlaştırılan ve 

rapora dönüştüriilen bilgiler. Eğitim-Sen'le fikir ve eylem birliği içinde alınan kararların birer 

birer uygulamaya konularak Milli Eğitim Temel Kanununun amaçlarından uzaklaşılınıştır. 

Nitekim. bakanlıkta yapılan kadrolaşmada izlenen kural dışı tutum ve eylemler ile bin 

yıllık kültür tarihimizin kazandırdığı kelime, deyim \'C kavramların ders programları ,.c 

kitaplarından çıkarılması. Sayın Bakanın milli ve ınanevi değerlere karşı açtığı bir sanıştır. 

Kendi kültür ve milli değerleriyle barışık olmayan bir Milli Eğitim Bakanının Milli Eğitim 

Temel Kanununda öngörülen ilkeler doğrlıltlisunda icraat yapınası eşyanın tabiatma aykırıdır. 

Sayın Bostancıoğlu'nun uygulama ve tercihlcrini. Anayasa ,.c f'vlilli Eğitim l~.'ıncl 

Kanununda öngörülen hedefler doğrultusunda değil ideolojik doğrultuda yaparak :\B 

standartlarından da uzaklaştırılmıştır. 

Bütün bunlar görevi kotüye kullanmak. görevi ihmal değilse nedir'? 

Bütün bu bilgiler ve belgeler ışığında hakkında soruşturma açılan Bakanin ilgili lllarak 

yukarıda sayılıp dökülen belgelerin Soruşturma Komisyonunca ilgili dairelerden n.:sıncn 

istenerek gctirtilmesi ve alan uzmanı olan bilirkişikre incdettirilmesiylc ilc daha ba~ka ayrımılar 

da ortaya çıkacaktır. 

:\ncak bilgi \'C belgelerin geciktirilmcsi. gerçeklerin tahrif edilmesi ya da ~~..'ı\·1..'1.- dı~ı 

belge düzcnh:nmesi gibi adaleti karartncak önlemlerin alınahileceği ne dair cııdi~cmiz 'ardır. 

~'ünkü. Sayın l'v1ctin 13ostancıoğlu'nun üst bürokral kadrosu. haklarında SlH·u~ıurma yapılmı~. 

idari göre\'i üzerinden alınmış. ceza alınış. mahkemeye \'erilıniş. bdgdcrde tahriüıt yapını~. suç 

i:;;lemcsinc rağmen tcrti ettirilıniş olan personelden ibarettir. 
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Bu nedenle soruşturmanın selameti bakımından, evrakları ve belgeleri 

karartabileceklerini düşündüğümüz için Bakanın görevinden çekilmesini ve hatta bir süre için 

koalisyon ortaklarından başka bir bakan tarafından yürütülmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 

Soruşturma komisyonun bu istikamette TBMM ve koalisyon ortaklarına bir öneri 

götürmelerini teklif ediyoruz. 

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu yalnız kendisi değil personeli ilc birlikte 

görevini kötüye kullanmıştır. Böyle bir kadronun yönettiği eğitim sisteminden satanist bir nesil 

yetişmez de ne yetişir? 

Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki 600 bin civarındaki personeli 

arasından Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı kadrolarına nitelikli görevli olmadığı düşüncesiyle 

hareket ederek, dışardan bu kadrolara DSP milletvekili adayı İsınail Bircan'ı Müstcşarlığa. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Can Altan'ı, Türkiye'yi sömürge haline getirmek isteyen dış 

odakların telkiniyle Müsteşar Yardımcılığına getirdiği iddia edilen Sayın Bakan Milli Eğitim 

camiasma en büyük saygısızlığı gösterdiği gibi bu camiayı yok saymıştır. 

DYP Balıkesir Milletvekili Agah Oktay Güner'in hazırlayıp yayımladığı, ekli kitapçıkta 

yer alan bilgiler de Sayın Bakan hakkında açılan soruşturmanın ne kadar isabetli olduğunu 

glistcrmektedir. 

İIIıdemde hclirttiğim kanunsuz uygulamarlu ilgili bilgi ve belgclcrle lıfılcn intiküli 

devanı eden diğer belgelerin tasnif ve değerlendirmesini yapmaya devam etınektl.!yiın. Bu 

nl.!denlc bu hclgelerin tamamını soruşturma süresi içerisinde ek i lTıdem le birlikte komisyonunuza 

sunacağımı, konu ile ilgili hakkım saklıdır. 

Yukarıda maddeleştirilerck yazılan olaylardan her biri için Milli Eğitim Bakıını Metin 

Bostancıoğlu, Müstcşar Bcner Cordan, Talim Terbiye Kurulu Başkanları Orhan Üzalp Vl.! 

Nurettin Başer, Daire Başkanı Osman Nuri Demirel, Yayımlar Dairesi Başkan Vekili Ali 

<.:ukıroğlu, Eğitim Tl.!lwolojilcri (iencl Müdürü Ruhi Esirgen ilc diğer adı gcçl.!nleriıı. Tlirk ( 'e;.a 

Kuııuııunun 159. 22X. 230, 240, 251 ve 340 ncı maddelerini ihlal ettikleri gör(ilmektl.!dir. 

IWylece Türk Milli Eğitim politikasına aykırı, keyfi ve ideolojik uygulaııuılarıylu 

l~ğitinı ve iiğrctinıde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açan. 

eğitim sistemini AB ve uluslararası standartlardan uzaklaştıran ve gürevini kötüye kullanan 

tutum ve davraııışlarından dolayı Sayın Bakan Bostancıoğlu ve yukarıda ismi geçenler ile 

sonışıurma sonucunda geçecek olan sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılınasını 

Milleti.nin ve Tiirk Milli Eğitiminin bekfısı adına arz ederim. 

Saygıları m la. 

BA~K/\N Değerli iiyclcr, değerli 1 locanıız İrfan ( Hinuiiz Beyin tam bir saat 20 

dakikadır okuduğu metninden hiitün teknik arkadaşlarınıızla birlikte. stenoda. teyptl.! olan 

arkadaşlarla birlikte metni altlrk, ayrıca vereceği belgeler varsa onları da almaya luı;.ırız. 
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Ve teypte olan arkadaşlarla birlikte metni aldık, ayrıca, vereceği belgeler varsa, 

onları da almaya hazırız. 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Arz edeceğim Sayın Başkanım, tasniti tamamladıktan 

sonra. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Komisyon gerekli gördüğü takdirde, ileriki bir tarihte de, tekrar, si·zi davet edebilir: ama, 

inanıyorum ki, değerli komisyon üyelerimizin soracakları konular vardır. 

Be~1, bu arada ufak bir açıklama yapayım; hemen, Milli Eğitim Bakanlığından 

mevzuatla ilgili bilgi istedik. Bize, 15 üyemize verilmek üzere, 15 büyük bir pakette mevzuat... 

Bu, benimkiler. Diğer üyelerinkini odalarına yolladım. Burası, her zaman, üyelerimizin 

incelemesine amadedir. Arkadaşlarımız da burada, iki ay boyunca yardımcı olacaklardır. 

Şimdi, Sayın Telek'in talep ettiği bir kitap vardı, onu da istettik, geçen toplantıda, 

Emanet Çeyiz. Bununla ilgili Talim Terbiye Kurulunun bir yazısı geldi ve diyor ki, söz konusu 

Türkçe ders kitabında yer alan Emanet Çeyiz Romanına, işaret edilen kısma basında çıkan 

haberler nedeniyle yanlış anlamalam ve farklı yorumlara sebep olabileceği düşünülerek, ilgili 

ders kitabının 2001 yılı baskısında yer verilmemiştir. Bu da yeni baskısı, 61 inci sayüısında. 

herhalde, bu metin çıkarılmıştır. Bu kitap, aynı zamanda, 1998 Kültür Bakanlığı Roman Başarı 

Ödülü ve I 998 Abdi İpekçi Dostluk Barış Ödülü kazanmış bir eserdir. Arkadaşlarımız, tabii, 

kendileri bunun farkına varmış ve çıkarmışlardır. Taliın Terbiyeden gelen yazıyı da, herhalde. 

görmüşsünüzdür. 

Ben, bu arada, Hocaımza başka bir soru yöneltmek isteyen arkadaşımız varsa, söz 

vereceğim. 

Buyurun Sayın Parlak. 

EVLİY A PARLAK (Hakkari) - Sayın Başkanım, şimdi, iddialar çok fazla; benim bir 

arzum olacak, Hocamızın, bir saati aşan sürede sunduğu bilgileri değerlendirdiğimizde çok 

sayıda iddia var. Tahmin ediyorum, bu iddialarla ilgili, zatıallerinizin buyurduğu klasörterde de 

herhalde birtakım belgeler söz konusudur. Benim arzum şu, daha doğrusu arz edeceğim nokta ~u: 

Biz, bunları, bir tetkik ettikten sonra, Sayın Hocamızı bir kez daha çağırırsak gerektiğinde, o 

zaman, herhalde, daha açıklayıcı bilgiler edinme veya sorular soıma şansına sahip oluruz. 

Çünkü, sadece bunu sorduğumuz zaman şu anda, herhalde, Hocam aynı şeyi tekrarlayacak: ama. 

eldeki, Bakanlığın uygulamalarından çıkaracağımız sonuçlara göre bazı sorular sorımımız söz 

konusu olabilir. Bunu arz etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla)- Muhterem Başkanım, izin verirseniz, ben, zaten bu şeyi 

takdim ettim komisyonumuza. Bütün iddialarıının hepsi resmi bölgelidir, o belgeleri de sırf 
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buradaki sıraya göre dizeceğim, tasnif edeceğim, sizlere de takdim edeceğim. Onlar 

incelcndikten sonra, hayhay, her türlü soruya cevap vermeye hazırım. 

BAŞKAN - Bu arada, tekrar etmeme ihtiyaç yok herhalde, soruşturma 

komisyonumuzun bütün çalışınaları gizlidir, bu gizlilik içerisinde kalacağına inanıyorum. 

Sayın Saffet Bey, buyurun. 

SAFFET BAŞARAN (İzmir) - Sayın Hocam, bütün bu belge, bilgiler kaç gün içerisinde 

koınisyonumuza ulaşabilir acaba? 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - En geç üç dört gün içerisinde verebilirim. belki yarın 

verebilirim; çünkü, ben beş ayıım buna sarf ettim. 

SAFFET BAŞARAN (İzmir) - Bu rapor ve belgeleri bizler de inceledikten sonra , 

Hocaımzı tekrar davet edelim. 

BAŞKAN :._ Buyurun Sayın Göksu. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Sayın Başkan, bir de, önergeyi verenlerden ilk isim 

olarak İrfan Bey burada sunuşunu yaptı, belgelerin karartılmaması ve soruşturmanın selameti 

için, Milli Eğitim Bakanını görevden almak, yerine bir başkasının bakmasını teklif ediyorum. 

Bunu, komisyon olarak, biz, hükümet ortaklarına götürmek için bir karar alabilir miyiz, bir 

oylama yapabilir miyiz? Sonuçta, onlarca iddia var, bu iddiaların, tabii, ortaya çıkabilmesi için 

birtakım belgeler, bu iddialarda ismi geçen insanların buraya gelmesi, birtakım denetim raporları, 

müfettiş raporlarının istenmesi söz konusu. Bütün bu kurulun başında da, soruşturmanın asıl 

hedefi olan, yani, soruşturma konusu olan Bakan olduğu zaman, acaba, bu hclgelerin karartılması 

söz konusu olabilir mi? Soruşturmanın selameti için, ben de. şahsen. İrJan Beyin tekliline 

katılıyorum ve bunun, bir komisyon kararı olarak, ilgili makama, hükümet yetkililerine 

götürtilmesini ben de talep ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Hocamızın bütün iddialarını çözcceğiz ve bütün üyeleriınize bu konuda dağıtacağız. 

Kendileri de, bu konuda, böyle bir teklif gelirse, ileriki toplantılarda, bunu görüşmeye açabiliriz; 

ancak, ~u a~amada, böyle bir ihtiyaç yok. 

ADNAN F/\TİN ÖZDEMİR (Adana)- Böyle bir yetkimiz var mı? 

B/\~K/\N - Komisyonun yetkilerini iyi bilirsek ... Tavsiye mahiyetinde kastetti herhalde 

Sayın Uöksu ... 

MEHMET TELEK (Afyon)- Meclis Tüzüğünde böyle bir yetkimiz ... 

B/\~K/\N - Hayır. 

MEIIMET TELEK (/\fyon) - Yani, böyle bir yetkimiz yok, tavsiye yetkisi de yok; 

ayrıca. daha önce Mecliste böyle bir uygulama olmuş mu? Olmayan bir şeyi başlatmak veya 

liizliğe aykırı hareket etmek, oylamak bile bana göre yanlış olur diye düşünüyorum. 



-41-

İRF AN GÜNDÜZ (Devamla) - Sayın Başkan, soru yoksa ben izin istirham 

edeyim; bunlar, benim dışımda, komisyonun tartışacağı konulardır. 

BAŞKAN - Estağfurullah. Zaten, bu konu, daha geçen hafta da gelmişti ve basın 

tarafından sorulmuştu, biz de, buna gerek olmadığını o zaman da söylemiştik. 

Buyurun Sayın Parlak. 

EVLİY A PARLAK (Hakldiri) - Bu konuda, yani, gensoru olayı bakana güven olayını 

Genel Kurulda oylamadır. Sayın Hocamız, şayet, tabii, Sayın Bakanın bu usulsüz tutumlarından 

hareketle. bunun görevde bulunmasını salonealı buluyorsa, ben bunu soru olarak da sormak 

istiyorum, niye bu yolu seçtiler de, gensoruyu seçmediler, bunu merak ediyorum. 

BAŞKAN -O da şu anda görüşülüyor zaten. 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Ben şöyle arz edeyim: Aslında, bizim siyasi 

tarihimizde, hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına karar verilen ... 

BAŞKAN - Hocam, isterseniz onların yorumlarına şimdi girmeyeliın. 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Ama, bakanlar etik olarak istifa etmişlerdir, belki, 

hukuki bir geı:ekçesi yoktur; ama, etik olarak istifa etmişlerdir. Bunun en. son örneği Sayın Koray 

Aydın'dır. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz. 

Saym Telek'in bir sorusu var. 

MEHMET TELEK (Afyon) - Sayın Hocam, I saat 20 dakikaya yakın iddiaları 

araştırmak, sizin vereceğiniz belgeleri, açıkçası, burada görevlendirilen bürokrat 

arkaclaşlarımızın bile iki aylık bir zaman zarfında, detaylarıyla araştırılabileceğini. açıkçası. ben~ 

biraz zor görüyorum. Öyle anlaşılıyor ki. siz bu belgeleri uzun süre içerisinele tespit etmi~siniz. 

Şimdi, bu konumın aydınlanabilmesi için, bize, o belgeleri. tabii ki. vermeniz. 

incelemeye çalışmamız, özellikle arkadaşlarımızın bize bu konuda büyük yardımları olacak: 

ama, bize, böyle kıyaslamalı, yani, daha önceki dönemlerde üç sene içerisinde ne kadar tayin 

yapılmış, personel hareketliliği oluşmuş, bu dönemde ne kadar oluşmuş. Hemen aklıımı gden. 

idari yargının kararlarına uyulmuş ya da uyulmayan kararları var mı'! \'ünkü. devlet 

memurlarının atama, yer değiştirmelerine, idare mahkemeler... Ki. sizin iddianızda da \'ar. 

mahkemeler bu konuda yoğun çalışma yapmak zorunda kalmışlardır til an şeklinde i liıdderiniz 

var. Yani, bu elde ettiğiniz verileri, bize sunduğumiz bilgileri biraz daha sistematik. daha kolay. 

daha göze çarpıcı şekilde verirseniz. bizdeki kanaatİn oluşması daha kolay olur zannediyorum. 

Çünkü, her bakanlık döneminde, her siyasi iktidar, her siyasi partiye mensup sayın bakan. tabii 

ki, kendi kadrosunu kurmak için bazı şeyler yapar. Bütün siyasi partiler yapını~tır. bütün 

bakanlar bunu yapmıştır; ama, bu aradaki farklılıkları göstermek açısından bu bizim için çok 

önemli olur. Böyle bir çalışınayı bize takdim ederseniz. çok daha üıydalı olur düşüncesindeyim. 
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İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Tabii, şimdi ben şöyle arz edeyim, bir defa, ben, 

el im deki mevcut bütün belgeleri aynı zamanda arz edilen ifade doğrultusunda tasnif ederek 

sıralayacağım, değerlendirmesi kolay olsun; ancak, bu ifade içerisinde arz ettiğim gibi orada, biz, 

sade milletvekiliyiz, öyle her bilgiye ve belgeye istediğimiz an ulaşma imkanımız yok. Ancak, 

burada, komisyonun çok büyük yetkileri var. Diyelim ki, Dünya Bankası kredileriyle ilgili. bizim 

elimizde belge yok; ama, Sayın Ko~isyon buna karar verip, o belgeleriyle, bütün bilgi ve 

belgeleri buraya getirip incelemelidir, yani, el koymalıdır. Yani, onların hepsini ben arz 

edeceğim. En geç üç gün içinde veririm. 

BAŞKAN- Biz perşembeye kadar bekleyelim bunları. Yalnız, özellikle rica ediyorum, 

içinde metindeki gibi tekrar olmazsa, arkadaşlarımız için daha kolay olur. 

i RF AN GÜNDÜZ (Devam)- Hayır, hayır, zaten belgeler vereceğim Saym Başkan. 

BAŞKAN- Ali Bey, buyurun. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın)- Şimdi, tabii ki, çok değerli Hocamız eğitim kurumundan 

geliyor. Müfettiş raporunun Bakanı uymayı bağlayan hangi konumda mütalaa etmek gerekir. 

Tabii ki, hepimiz siyasetin içinden geliyoruz ve belli mağduriyetlerin belli öngörUlerle 

olabildiğini, belli zamanlarda devlet bürokrasisinden istiyoruz. rica ediyoruz, diyoruz ki. bu 

arkadaşm hakkında böyle bir müfettiş raporu tecelli etmiş ama, bu iyi bir insandır veya işte, 

~öyle bir insandır, işte, buna uyma diye bakandan biz de rica edebiliyoruz veya bürokrasiden biz 

de. ya arkadaş işte bu, bu derecede olmamalı diyebiliyoruz bazen. 

Ben. Hocamızdan şunu istirham ediyorum: Acaba, bu konularda, bugüne kadar. Milli 

Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, hiçbir bakanlıktan bu noktada sahiplendiği ldıuse alımış 

mudur? Bunun hakkında müfettiş raporu var ama ... 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla)- Benim. şahsımın Milli Eğitim Bakanlığından en ufak 

bir atama dahi istememişimdir. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın)- Yok, yok, yalnız atama değil. 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla)- Hiçbir şey istemedim. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Ben bir mantalite açısından soruyorum Hocaın. yani.· 

sadece Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili değil. Bir ~iyasetçi olarak, şimdi bakın, örnek vermek 

istediğim şu: Burada birçok bürokrasideki insanlar hakkında müfettiş raporu var veya şu var. bu 

,·ar. işte bu görevde kalsın veya görevden alınsın noktasında talepler oluyor. Şimdi. icabında. 

hepimiz belli makamlarda bulunan insanlarız. suçlamayı yaparken. bir mantalite olarak bunu 

ortaya koymak istiyorum, bakandan bazen bizlerin ricası oluyor, bu müfettiş raporuna rağmen bu 

iş böyle olsun noktasında. Hocamızdan onu öğrenmek istedim. Siyasi hayatı içerisinde böyle bir 

davranışı oldu mu acaba? 

BAŞKAN - Hocam bunun cevabını verdi zaten. 

Bıışka bir şey yoksa arkadaşlar, Hocaımza teşekkür ediyqruz. 
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V. TOPLANAN BİLGİ VE BELGELERiN İNCELEME VE 

DEGERLENDİRİLMESİ 

"Kurum içinde huzursuzluklara yol açtığı ,Okul Öncesi Eğitim ve Orta Öğretim 

Yönetmeliğinde yaptığı keyfi değişiklikler ile eğitim ve öğretimde kargaşaya sebep olduğu, 

çocukların okuına haklarının gasp edilmesi sebebiyle, vatandaşla devleti karşı karşıya getirerek 

toplumsal bir gerilim meydana getirdiği, eğitim sistemimizi AB ve uluslar arası standartlardan 

hızla uzaklaştırdığı, 

Çağdaş ülkelerde eğitim, siyasi, sosyal ve ekonomik her tür problemin çözümünde ilk 

akla gelen unsurdur. Batılı ülkelerde çözümle eş anlamlı kullanılan bu tılsımlı kelime, maalesef 

Sayın Bostancıoğlu'nun döneminde toplumsal bir sancıya ve sosyal bir soruna dönüşmüştür. 

Sayın Bakanın eğitim politikalarını, pedagoji değil ideoloji yönlendirmekte, onun zihniyetine 

bilim değil, kendi ideolojik tercihleri öncülük etmektedir. 

Sayın Bakanın 3 yılı aşan bakanlığı dönemi ile ilgili başta Anayasa, temel yasalar ve 

Türk Milli eğitim politikasına aykırı uygulamalarından birkaç örneği şöyle sıralayabiliriz.·· 

Başlığı altında önergede yer alan iddialarla ilgili inceleme ve değerlendirme. 

i\ nayasanın I 00. maddesi ve TBMM İç Tüzüğünün 107/2. maddesi çerçevesinde ilgili 

mevzuata özel başlığı altında yer verilmek suretiyle yapılmıştır. 

1- Saym Bakan, "Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği"nde yaptığı 

de~işildilde; 

a) "Çocuklarm milli, manevi, ahHil<i, l<ültürel ve insani değerlere bağlılığmm 

gelişmesine yardımcı olmak" şeldindel<i maddesini "çoculdarm hayal güçlerinin gelişimi, 

yanıtıcı yollarla düşünce ve duygularmı anlatabilme ve iletişim kurabilme bcccdlerini 

luızandırına" şeklinde değiştirerel< "milli", "manevi", "ahlald", "l<ültürel" ve "insani 

değerlere hağlılık"gibi l<elime ve ibareleri, 

b) "Çoeuldarm Türkçe, Türk M illeti, Türk Bayrağı, Atatürl<, aile ve in s mı sevgisi 

ilc ilgili duyguları uyandırılır ve ınanevi değerlere bağlılıkları sağlanır." maddesi de 

"çoculdarm; Atatürl<, yurt, ulus, bayral<, aile ve insan sevgisini benimsemiş, li.cndinc 

giivcnen, çcvı·csi ilc iyi iletişim lmrabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş diişiinceli, hal< ve 

sonıınluluklarmı bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü hireylcı· olarnk 

yetişmelerine temel hazırlamak" şcldinde değiştirerek "Türkçe", Türk Milleti", "Türk 

Hayı·ağı", "manevi değerlere bağlılık" gibi kelime ve ibareleri yasakhumş, Anayasamız ve 

ilgili yasalarımızda yer alan ve bu yönüyle lmrunması ve çoculdarımıza ii~retilmcsi zorun hı 

olnn değerierimize adeta savaş açmıştır iddiası. 
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26.02.2002 tarih ve 24679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Okul 

Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin, 3. maddesinde belirtildiği şekilde, 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim 

Baİmnlığının Teşkilat ve Görevleri Htkkında Kanun, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlandığı 

ve yürürlüğe girmesiyle 21.07.1996 tarih ve 22703 sayılı Resmi Gazete'de yayınılanan Okul 

Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin yürürlükten kalktığı, (Ek 1/a) 

Yürürlükteki Yönetmeliğin; 

5. maddesinde, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 

çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alı!;ikanlıklar 

kazanmasını sağlamak, çocukların hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce ve 

duygularını anlatabilme ve iletişim skurabilme becerilerini kazandırmak, çocukların Türkçe'yi 

doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen 

çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, çocukları temel eğitime hazırlamak şeklinde beş 

bent halinde okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerine , 

6. maddesinde, çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel. dil ve hareket 

gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortaını hazırlanır, eğitim etkinlikleri 

düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile 

okulun ve çevrenin olanakları dikkate alınır, çocukların; beslenme, uyku, öz bakım bccerileri. 

doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı 

olmaları da sağlanır, eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, işbirliği, katılımcılık. 

sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur, çocukların: Atatürk. 

yurt. ulus, bayrak. aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresiyle iyi ilcti!;iim 

kurabilen dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli. hak ve sorumluluklarını bilen. saygılı ve kültürel 

çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba 

gösterilir, eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranılır \'c bireysel 

özellikler göz önünde bulundurulur. Çocukların özgüvenlerini kazanmaları için ceza. baskı 

uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez, eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen 

hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilir. Planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır. 

biçiminde yedi benthalinde okul öncesi eğitimin ilkelerine. 

Yer verildiği (Ek 1/b ), 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel· Kanunu, Türk Milli Eğitiminin genel amacını ... Türk 

Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan /\tatürk 

Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 
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benimseyen, koruyari ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye 

çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik 

ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve 

bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu 

bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, h ür ve bi Jimsel 

düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşcbbi.ise 

değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak 

yetiştirmek; ilgi, istidat ve kabiliyederini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte 

iş görme alışkınlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu 

kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir mes.lek sahibi olmalarını sağlamak; 

böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak, 

öte yandan milli birlik ve bütünlük içi~de iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınınayı desteklemek_ ve 

hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı 

yapmaktır" şeklinde belirlemiş, ayrıca, temel ilkelerini, genellik ve eşitlik, terdin ve toplumun 

ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği, süreklilik, Atatürk İnkılap ve İlkeleri 

ve Atatürk Milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, pHinlılık, karma eğitim, okul ve 

ailenin işbirliği ve her yerde eğitim olarak saymıştır. (Ek lle) 

Buna göre; Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde, okul öncesi eğitimin amaç 

ve ilkelerinin, anılan yönetmeliğin dayanağı olan Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen. 

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda belirlendiğine işaret olunarak, 

düzenlemeele esas alındığı, yürürlükten kaldırılan yönetmeligin 5/a ve 6/e maddelerinde, " 

Çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine yardımcı 

olmak, çocuklarda Türkiye, Türk Milleti, Türk Bayrağı, Atatürk, aile ve insan sevgisi ilc ilgili 

duygular uyandırılır ve manevi değerlere bağlılıkları sağlanır" biçiminde ifade edilen ve Milli 

Eğitim Temel Kanununda da çerçevesi çizilen esaslara aykırİ hükümler içermediği. 

2-Yurt dışında görevlcndirilecel<. eğitim müşaviri, ateşe ve ateşe yardımcılığı sımıvı, 

ild yıl (;ncesine kad~tr ÖSYM tarafından yapılırl<.en, Sayın Bakan, bu görevi balmnlığına 

hağh ÖDYM'ye aktarmıştlr. Sınava lmtılanlar arasında sınav sorularını hazırlayan, soru 

ve cevapları belirleyen sonuçlarını değerlendirecek olanların bulunduğu iddialaı-ı 

yaygındır iddiası. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve 

( iiircvlcri Hakkında Kanunun 56. maddesine (Ek 2/a) göre hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı 

Yllnctici Atama. Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, 
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30.04. ı 999 gün ve 23681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.02.1999 gün ve 

1999/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulduğu; 

Bakanlığın yurt dışı teşkilatı yönetim görevine atanacak personelin, hizmetin 

gerektirdiği mesleki bilgi ve yeterliliklerinin tespiti için yazılı veya sözlü sınava tabi tutulacağı, 

mesleki yeterlik sınavlarından yazılı olanının ÖDYM'ince yapılacağı hususlarının anılan 

yönetmeliğin 35/1 maddesinde düzenlendiği, yönetmeliğin bazı maddelerinde yapılan 

değişikliğin de 30.ı ı .2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.08.2000 g'lin ve 

2000/1518 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği; 

Yönetmeliğin 36. n1addesinde, Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Sınav 

Komisyonunun, Bakanlık merkezinde Müsteşarın veya görevlendireceği MUsteşar 

Yardımcısının başkanlığında, Dış İlişkiler Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen 

oluşacağı, Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan da görevlendirilecek eğitim müşaviri, eğitim 

ataşesi ve eğitim ataşe yardımcıianna ait seçme, görevlendirme ve her türlü özlük haklarıyla 

ilgili iş ve işlemlerin Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünce, diğer ülkelerde bulunan 

yurt dışı yönetim görevleri ile ilgili iş ve işlemlerin Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yerine 

getirileceğinin belirtildiği (Ek 2/b ), 

13u yönetmelik hükümlerine dayanılarak ve alınan 12.10.2001 tarih, 11057 sayılı 

Makam onayı doğrultusunda hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Dış ilişkiler Genel 

Müdürlüğünün 08.1 1.2001 gün ve 200ı/92 sayılı genelgesi ile (Ek 2/c), Bakanlığın merkez ve 

ta~ra teşkilatında görevli olup, aranılan koşullara sahip başvuru sahipleri arasından, yurt dışı 

teşkilatında (Türk Cumhuriyetleri hariç) ihtiyaç duyulan yönetim görevleri kadrolarına atanacak 

personelin belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

bünyesinde oluşturulan" Ölçme ve Değerlendirme Yönetimi Merkezi (ÖDYM) tarafindan 

03.02.2002 tarihinde mesleki yeterlik sınavı yapılacağının duytirulduğu ve sınavın belirlenen 

tarihte Ankara Atatürk Lisesinde yapıldığı; 

Mesleki yeterlik sınavını gerçekleştirmek üzere, Ölçme Değerlendirme Yönetimi Daire 

Ba~kanlığınca soru üretimi yapacak (Ek 2/d), soru seçimi ve test kitapçığı oluşturacak (Ek 2/c) 

ve sonuçları değerlendirecek (Ek 2/t) komisyonların kurularak görevli personelin belirlendiği: 

Soru üretimine, Osman Tenıizyürek, Zafer Ünal, Hüseyin Yolcu, M.Erdal Yalçın, 

Nazım Yardım, Mesut Eni, S.Doğan Güngör, Mustaia Kavalcılar, Macit Sarısoy, Üzleın Yılmaz, 

Mcvllit Kalcli, Kadir Meriç, 1\.~ükrü Engin, Niyazi Akın,Envcr Şahin, İbrahim Kilik. 1 !anın 
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Bulut tarafından 20.12.2001 tarihinde başlandığı, M.Erdal Yalçın. Nebahat Savaş. A. 

Şükrü Engin, Zafer Ünal, Mustafa Kavalcılar Macit Sarısoy, Hüseyin Yolcu, S.Doğan 

Güngör'ün soru seçimi ve test kitapçığı oluşturma komisyonunda görev aldıkları, düzenlenen 

tutanaklara göre, sınav test kitapçıklarının hazırlanmasına 30.01.2002 tarihinde başlandığı, 

oluşturulan kitapçıkların baskı ve sevk bölümüne teslim edilmek üzere 31.0 I .2002 günü saat 

15.30'da güvenlik tarbalarına y·erteştirilerek kapatıldığı, basımına ise 01.02.2002 gün ve saat 

14.58 itibariyle kapalı devre güvenlik sisteminin çalıştırılması ile başland.ığı, sınav günü olan 

03.02.2002 tarih ve saat 12.40 itibariyle matbaa telefonlarının görüşmeye açıldığı. manyetik 

bulut sisteminin kapatıldığı ve güvenlik kameralarının kayıt yapmasının sona erdirildiği; 

Ankara Atatürk Lisesinde 03.02.2002 tarihinde yapılan sınava ait evrakıngüvenlik kilidi 

altında hizmet binasına getirilmesini müteakip, aynı gün saat 12.30'da değerlendirme bölüm 

sorumlusunun odasına kilitlendiği, 04.02.2000 tarih, saat 9.35'de, O.Nuri Arıkan, Metin Tüfekçi, 

H.İbrahim Erdinç, M.Erdal Yalçın, Orhan Kaynarkan, Alunet Koyuncu, M.Kamil Altunsoy. 

Kemal Kazan,- Yusuf Yıldız, Tarık Sarısoy ve Naci Şahin'den oluşan komisyon huzurunda 

açılarak, 383 cevap kağıdının, optik okuyuculam "çift okuma" yaptınlmak suretiyle 

değerlendirildiği ve bilgisayar sistemine yüktenerek hazırlanan disketin programcısına verildiği 

(Ek 2/g); 

Sınav sonuç listelerinin, 07.02.2002 tarihinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim 

edildiği; 

Mesleki yeterlik yazılı sınavına Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 3R3 

personelin başvurduğu, 24 kişinin sınava girmediği, sınava katılan 359 adaydan 37'sinin başarılı 

bulunduğu (Ek 2/h); 

Bakanlık merkez teşkilatından sınava katılan adaylar arasında başarılı olan 22020]00 19 

aday numaralı Cengiz Utkulu'nun Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığında. 

2202030130 aday numaralı Fatma Ferda Eroğlu'nun Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında. 

2202030265 aday numaralı Loknıan Tanrıkulu'nun Okul Üneesi Eğitim < icnd Müdlirliiği.indc. 

2202030032 aday numaralı II.İbrahim Demirel'in Dış İlişkiler Genel Mi.idi.irli.iği.indc, 

22020300X7 aday numaralı Mahmut Bozan ilc 2202030359 aday numaralı Melik Yayan'ın 

EARGED'dc, 2202030312aday numaralı Mustafa Kozkayası'nın Hukuk Mi.işavirliğindc, 

2202030127 aday numaralı Mustafa Kuzucu'nun Yüksek Öğretim Genel Mi.idi.ir!Uği.indc, 

22020303(>X aday numaralı Şükran Kayan ilc 2202030248 aday numaralı Ali Akyol'un Yaygın 

Eğitim Enstitlisündc. 2202030326 aday numaralı Ti.ilay Demirbaş. 2202030331 aday numaralı 

/\yııur l }zer ve 220203004X aday numaralı Selim Mutlu'nun Eğitim Teknolojileri <icncl 
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Müdürlüğünde görevli bulundukları, adı geçen 13 kişinin sınav komisyonlarında görev 

al maciıkiarı; 

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görevli olanların, mesleki yeterlik 

sınaviarına katılamıyacağına ilişkin bir düzenlemenin ilgili mevzuatta yer almadığı; 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ölçme ve Değerlendirme 

Yönetimi Merkezinde görevli öğretmenler Hacı Mustafa Öğütçü ve Cengiz Dölek ile Daire 

Başkanı Selim Mutlu'nun sınava katılanlar arasında olduğu, ancak her üç görevlinin soru 

üretimine başlandığı 20.12.2002 tarihinden önce, 10.12.200 I tarihi itibariyle görevlerinden 

ayrıldıkları, daire başkanlığına sınava başvuruda bulunmayan Osman Nuri Arıkan'ın vekalet 

ettiği, sınavın Osman Nuri Arıkan'ın denetim ve gözetiminde sonuçlandınidığı (Ek 2/ı); 

Sınav soru üretimi yapan görevliler ile, soru seçimi ve test kitapçığı oluşturan 

komisyonla, Tasnif ve Optik Okuyucu Komisyonu ve Değerlendirme Komisyonunda görev alan 

personelin söz konusu sınava katılmadığı; 

3- Saym Bal{an, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, ' genel liselere 

naldilerinin yapalamıyacağma dair genelge hakl{lnda Danıştay 8. Dairesince veı·ilen 

yürütmenin durdurulması lmrarma rağmen, uygulamaya devam ederek yargı lmmrlarmı 

hiçe saymış ve (jğrencilcrin mağduriyetlerine sebep olmuştur iddiası. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 30. 

maddesinin "Farklı okul türleri arasındaki nakiller genel olarak dokuzuncu sınıf sonunda yapılır, 

sınıHar ve farklı programlar arasındaki geçişler, yönerge ile belirlenir." 44. maddesinin de 

" ..... yabancı dil dersinden başarı gösterenler dokuzuncu sınıfa devam hakkı kazanırlar. Hazırlık 

sınıfinda okuyup da bulunduğu okulun dokuzuncu sınıfına devam hakkı kazanamayan 

öğrenciler, genel kayıt ve kabul hükümleri içinde diğer orta öğretim kurumlarının dokuzuncu 

sınıJina yaş kaydına bakılmaksızın kayıt edilirler.." şeklinde hükümler içerdiği (Ek 3/a): 

Bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Öğrenci Nakil ve Geçiş Yöncrgesindc; Resmi ve Özel Anadolu Lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise. 

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesinden genel liselere öğrenci naklinin esaslarının 5. 

maddesinde, zorunlu nedenlere dayalı nakillerin de 8. maddesinde_ gösterildiği. gcnd lisclcrc 

nakil yapılabilecek liseler arasında mesleki ve teknik liselerine yer verilmediği (Ek 3/b): 



-49-
Velinin görev yeri veya işyeri değişikliği, can güvenliği, doğal afet ve sağlık 

kurulu raporu alınması gibi zorunlu nedenlere dayalı olarak yapılacak nakillerin uygulamasında 

tereddütterin oluşması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüği.inün 

ı 9. ı O .1998 gün ve 1998/106 sayılı genelgesi ile, yönergenin 8. maddesine göre, .her türlü meslek 

lisesinden genel liselere öğrenci nakli yapılmayacağının, yönergenin 5. maddesinde belirtilen 

okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, nakil şartlarını taşımaları durumunda genel liselere 

nakillerinin yapılacağının açıklandığı (Ek 3/c ); 

Bu şekildeki yönerge ve genelgenin, düzenleyici metinler olarak uygulamayı 

yönlendirdiği, 

Anılan Yönetmeliğin 17.12.1999 tarih ve 23909 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren değişik 44. maddesinde " ... yabancı dil dersinden başarı gösterenler dokuzuncu 

sınıfa devam hakkını kazanırlar. Başarılı olmayanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam 

edebilirler. Hazırlık sınıfında okuyup da kayıtlı olduğu okulun dokuzuncu sınıfına devam hakkı 

kazanamayan öğrencilerin diğer okullara kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yaş kaydına bakılmaksızın yapılır'". değişik 

30. maddesinde, "Farklı okul türleri arasındaki nakiller Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 

Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılır." biçiminde yeni bir 

düzenlemeye gidildiği (Ek 3/d); 

Mesleki ve teknik liselerinden ayrılan bazı öğrencilerin, yukarıda açıklanan yönerge ve 

genelge esaslarına aykırı olarak genel liselere nakillerinin yapıldığının saptanması lizerine 

çıkarılan 02.06.2000 gün ve 2000/58 sayılı genelgede, geçiş dönemi sürecinde mevzuata uygun 

yapılınayan nakiller nedeniyle öğrencilerin ınağdur edilmemeleri için. sonraki uygulaınalanı 

cnısal teşkil etmemek üzere. okulları ilc ilişiği kesilmeyenlerin mevcut durumlarının konmnıası. 

ilişiği kesBenierin ise en son devam ettikleri okullarında öğrenimlerini slirdlirnıı:h:riııiıı 

sağlanması, her ne sebeple olursa olsun mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından n.:smi \'1: 

özel genelliselere öğrenci nakli yapılamayacağının. ilgili kurumlara duyurulduğu (Ek 3/~.:): 

Mevcut hukuki düzenlemeler çerçevesinde tesis edilen idari i~lcınlere l~ar~ı muhatapları 

tamlindan yargı yoluna başvurularak. idari i~Icınin dayanağı dlizenleyici ve yiiıılendirici 

i~leınlerin iptalinin istendiği: 

Koınisyonmmıza intikal eden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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Danıştay 8. Dairesinin 1999/3576 Esas sayılı dosyasında, yabancı dille eğitim veren 

meslek lisesi öğrencisi olan davacının çocuğunun okuduğu okulun "Hazırlık sınıfinda başarısız 

olduğu ve okuila ilisİğinin kesildiği", genel liseye kaydettirrnek için yapılan başvurunun ise, 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci nakillerine ilişkin 19.10.1998 gün ve 13908-1998/106 sayılı 

genelgesine dayalı olarak reddedildiğİnden bahisle, anılan genelge ile başvurunun reddine dair 
1 ! 

işiefilin ip~alinin dava edildiği, mahkemece, mevcut yasal düzenlemelere göre, yabancı dille 

eğitim verfn meslek liselerinin, hazırlık sınıfında başarısız olan davacının çocuğunun genel 

li selere kaydının yapılmamasına ilişkin işlernde hukuka uyarlık görülmediğinden, 22.03.200 l 

gün ve 2QO lll 134 sayıyla dava I(onusu düzenleyici ve yönlendirici işlemin iptaline karar 

verildiği (~k 3/f); 

Dtlnıştay 8. Dairesinin 2000/3906 Esas sayılı dosyasında, "Ticaret Meslek Lisesi 9. sınıf 
i 

öğrencisi iken başarısız olarak sınıfta kalan" oğlunun genel liscye kaydını yaptırmak için yaptığı 

başvurunuı{ reddine ilişkin Valilik işlemi ile işlemin dayanağını oluşturan Milli Eğitim 
ı 
1 .. 

Bakanlığı Ç)rta Oğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin ilgili maddesi, Milli Eğitim 

Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Nakil ve Geçiş Yönergesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Orta 

Öğretim etenci Müdürlüğünün 19.10.1998 gün ve 1998/106 sayılı genelgesinin iptali nin, 

yiir(itıneniıi durdurulması talebi ile dava edildiği, mahkemece 05.10.2000 tarihinde oy çokluğu 
1 

ile dnva kc~nusu işlemlerin yürüti.ilmesinin durdurulmasına karar verildiği (Ek 3/g), yargılama 

sonunda d~. dava konusu genelge daha önce aynı dairenin yukarıda bahsedilen 22.03.2001 gün 

ve 2001111p4 sayılı kararı ile ilgili düzenleyici işlem nitelemesiyle iptal edildiği ve idari Dava 

Daireleri denel Kurulu'nun 12.10.2001 gün ve 20011668 sayılı ilamıyla anandığının tespitiyle, 

hukuka ayl(ırı olmadığından yönetınelik yönünden davanın reddine, genelge yönünden karar 
! 

veri 1 ıncsinq yer olmadığına. uyuşmazlık konusu yönerge ile Valilik işleminin iptaline 1 J. 1 1 .2001 

giiıı ve 200~/4925 sayı ile hükmolunduğu (Ek 3/h); 

ı 
Yijıe, "Okuduğu okulun hazırlık sınıfinda basarılı olarak dokuzuncu sınıfa devanı hakkı 

1 

kazanan'' y'abancı dille eğitim veren meslek lisesi öğrencisinin, 2000-2001 eğitim-öğretim yılı 

başında gdnel bir Jiseye geçici kaydını yaptırması, kesin kaydının yapılması isteminin. 
ı 

14.12.2000igün ve 3211 sayılı Valilik işlemi ile reddolunması üzerine. velisitarafından Valilik 

i~lemi ilc i\(lilli Eğitim Bakanlığının öğrenci nakilleri konulu 02.06.2000 gün ve 2000/SX sayılı 

genelgesini~ı iptalinin. yürütmenin durdurulması istemiyle dava edildiği. Danıştay X. Dairesinin 

bu davada. jdava konusu işlemin ve dayanağı genelgenin ''bundan böyle de. yönetmelik. yöncrge 

ve genelgeler gereği mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından her ne sebeple olursa olsun 

resmi ve 6zel genel liselere öğrenci nakilleri yapılmayacaktır." biçimindeki sondan i kinci 
1 • 

paragratl.nı~'ı- yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği (Ek' 3/i), yapılan yargılama 
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neticesinde, "Meslek liselerinden genel liselere nakil esaslarını belirleyen yasal 

düzenlemelerde meslek liselerinin hazırlık sınıflarında okuyup, başarılı veya başarısız olanlardan 

henüz meslek liselerine başlamamış olanlar için nakil yönünden bir smırlama bulunmadığı" 

gerekçesiyle dava konusu işlem ile genelgenin sondan ikinci paragrafının iptaline, anılan 

genelgenin iptaline karar verilen sondan ikinci paragrafı dışındaki diğer kısımlarında hukuka 

aykırılık görülmediğinden bu yöndeki istemin reddine 13.12.2001 gün ve 2001/44-4405 sayılı 

kararla hüküm tesis edildiği (Ek 3zj); 

Davalı idarenin; söz konusu dava dosyalarında genel olarak, yönetınelik değişikliğinden 

öneeye ilişkin dava konusu işlemlerin mevcut hukuki düzenlemeler çerçevesinde tesis 

edildiklerini. sonraki dava konusu edilen işlemlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim 

Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 30. maddesinde değişiklik yapılması sebebi ile, 

yönetmeliğe dayanan yönerge ve genelgenin hukuka aykırı olmadığını savunduğu; 

Danıştay 8. Dairesince verilen kararlarda, genel ilkeler içeren yönerge ve genelgenin 

ilgilisi olan öğrencilerin bulunduğu öğrenim evresine göre farklı sonuçlar doğurduğu 

yaklaşımından hareket edildiği, bu yaklaşımla, 1999/3576 Esas sayılı davaya konu işlemin 

meslek lisesi hazırlık sınıfında başarısız, 2000/3406 Esas sayılı davaya konu işlemin Ticaret 

Meslek Lisesinde dokuzuncu sınıfİnda iken başarısız, 2001/44 Esas sayılı davaya konu işlemin 

ise hazırlık sınıfında başarılı olarak dokuzuncu sınıfa devam hakkı kazanan öğrenciler yönünden 

hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilirken. meslek lisesi birinci sınıfİnda veya 

daha sonraki sınıflarında öğrenim görenler ile birinci sınıfİ geçenlerde meslek/teknik lisesi 

yönelimi ve eğitiminin yerleştiği vurgulanarak, dava konusu edilen ilgili yönerge ve genelgelerde 

yasalara bu yönden aykırılık bulunmadığına, hazırlık sınıfında başarılı alımış veya olmamış ya 

da 1 ise birinci sınıfta kalmış öğrencilerin. orta öğretime yeni başlayacak bir öğrenciyle aym 

konuında olduklarına işaret edildiği: 

Nitekim Anadolu İmam Hatip Lisesi "1 O. sınıf öğrencisi" olan davacı oğlunun genel 

liscye kayıt başvurusunun reddine ilişkin Valilik işleminin iptali istemiyle açılan davada. 

İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararına kar~ı Valilik 

Makamının itirazını inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin. Damştay 8. Dairesinin amlan 

kararlarına dayanarak. İtirazın kabulü ile yürütmenin durdurulması kararınm kaldırılmasına karar 

verdiği ( 15.04.2002. 2002/898): 

Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde tesis edilen ve aleyhine yargı yoluna 

başvurulan incelemeye konu idari işlemler ile dayanağı yasal düzeniemelerin iptalinden sonra. 
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Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumlarınca yargı kararlarına aykırı düzenleyici ve 

yönlendirici işlemin görülmediği; 

4- Sayın Bakan, çıkarılan norm l<.adro yönetmeliğinde, bir lusım knmu 

görevlilerinin eşlerini, uygulamanın dışında tutan yönetmelil< değişildiği ile "yasalar 

lmrşısında eşitlik"ilkesini açıl<ça ihlal etmiştir iddiası. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 

Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve (iörcvleri 

Hakkında Kanunun 62. maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet 

Personel Başkanlığınca, Sayıştay'ın görüşü de alınmak suretiyle birlikte hazırlandığı, 

16.07.1999 tarih ve 1999/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10.08.1999 gün ve 23782 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girdiği (Ek 4/a); 

Anılan yönetmelikte, bir kısım kamu görevlilerinin eşierini uygulama dışı tutan bir 

düzenlemenin bulunmadığı; 

Bu hususa ilişkin düzenlemenin, 25.06.1988 gün ve 19088 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan ve 19.04.1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan. 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin I 2. I 0.::!000 

gi.in ve 2000/1466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9/son maddesinde ·· ilgili mevzuatı 

uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfi, mülki idare 

amirliği hizmetleri smıfi ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı 

Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek I inci 

maddesi kapsamına girenierin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere. memur olan 

eşinin atanınasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe komilan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler 

uygulanmaz~·· şeklinde yer aldığı, yürütmesinin Bakanlar Kurulu'na ait bulundu,ğu (Ek 4/b): 

5- Bakanlık müfettişlerinin, Talim ve Terbiye Kurulu D~lire Başkanı Osman Nuri 

Demirel ve 13 komisyon üyesi hakkında, disiplin yönünden görevden alınmalar1, ~tdli 

yönden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını teklif ettiideri halde, 

Saym Balmn Ankara Cumhuriyet Savcılığının soruşturma izni istemine olumsuz cevap 

vererek yargınm işlemesine mani olmuş ve söz konusu kişileri l<.orumuştur iddiası. 

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının; Talim ve Terbiye Kurulu eski 

Üyesi halen emekli Ömer Açıket'in şikayeti üzerine, 12.12.2000 tarihli Bakan ''Olur" una 
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istinaden Talim ve Terbiye Kurulunaa yapılan 

22.12.2000 gün ve 8284-55,21 sayılı raporunda, 

inceleme sonunda düzenlenen 

Taliın ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayın ve Kültür Dairesi Başkanı Osman Nuri 

Demirel hakkında, 

"Ankara Ted Koleji Vakfınca İlköğretim öğrencileri için, Sebit Yayınevince de 

Ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmış ve tavsiye kararı almak için başvurusu yapılmış olan, 

Eğitim Araçlarına ait raporları; ilgili öğretmenlere; çeşitli istek, baskı ve yöntem uygulayıp 

önceden "Uygun Değildir" şeklindeki sonuçlarını "Uygundur" haline getirdiği-getirilmesini 

sağladığı" 

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları 

öğretmenler; 

Merkezinde görevli 

Feyza Sıdıka Akdeniz, Nazmi Keşmer, Nuran Tiryaki, Adnan Menderes Özkalan, Bilge 

Özdemir -ve Kemal Meydan haklarında, 

"Görevleri ile ilgili olarak; Eğitim Araçları üzerinde yaptıkları inceleme sonunda 

düzenledikleri "Uygun Bulunmamıştır." şeklindeki raporlarını; Kültür ve Yayın Dairesi Başkanı 

Osman Nuri Demirel'in istek ve baskısı üzerine, "Uygun Bulunmuştur" şekline dönüştürdükleri" 

Necla Dingil, Ünal Özmen ve Mehmet Mutlu haklarında, 

"Görev yaptıkları "Eğitim Aracı Rapor Değerlendirme Komisyonu" çalışmalannda 

yeniden rapor düzenlemeyip, daha önce uzmanlarca hazırlanmış olan raporun olumlu kısımlarını 

alıp. olumsuz kısımlarını daksille kapatmak suretiyle rapor düzenledikleri" 

Onal Özmen, Muamıner Dursun, Neşe Hokkaöıneroğlu, Kısınet Kesim ve isınet Kök 

haklarında. 

"Komisyon olarak yaptıkları çalışmada; Top Yayınevine ait ilköğretim Hayat 

Bilgisi I adlı Ders Kitabının incelemesini yapmaları sonucu düzenledikleri Değerlendirme 

Formunda önceden (sıtir) olan (5) rakam üzerinde değişiklik yaparak, kitabın puanını (75.9)'a 

getirmek suretiyle. Ders Kitabı olma konumunu yarattıkları" 
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İddialarından dolayı, adı geçenlerın eylemlerine uyan T.C.K'nun 228 ve 240 

maddeleri uyarınca işleme geçilmesi için soruşturma izni verilmesi gerektiği yönünde kanaat 

belirttikleri (Ek 5/a); 

Söz konusu rapor üzerine, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu tara1indan, 

"Komisyon üyelerinin ifadeleri ve rapordaki belgelerin incelenmesi sonucunda Osman Nuri 

Demirel'in inceleme raporlanndaki komisyon üyeleri tarafından kullanılan "uygun değildir" 

ifadesini "uygundur" şekline dönüştürdüğüne dair kimseyi yönlendirmeye çalışmadığı. baskı 

kurmadığı ve istekte bulunmadığı, sadece bilgilendirmeye dayalı açıklamalar yaptığının 

komisyon üyelerinin bütünü tarafından doğrulandığı, komisyon üyeleri Eğitim Aracı inceleme 

Raporunun sonuç bölümünden; ~'Eğitim Aracı, eğitim ve öğretim açısından İlköğretim 6. sınıf 

seviyesinde uygun bulunmuştur" ifadesi, eğitim aracına ait bilgiler kısmında uygun değildir 

şeklinde yazıldığının anlaşılınası üzerine, Osman Nuri Demirel 'in komisyon üyelerine konuyu 

hatırlatması sonucu düzeltmelerin yapıldığı, tüm düzeltmelerin komisyonda görevli üyelerin 

müşterek kararıyla olduğunu, lll O nispetindeki .hataların yazılı olarak yayınevlerine iade 

edilmediğini, kuruma çağrılarak düzeltmenin sağlandığı, yayınevi sahibine nıenfaat sağlandığını 

şikayetçi Ömer Açıkcl 'in dışında hiç kimsenin doğrulaınadığı, 

Komisyon raporlarının ikinci incelemesinde hata veya eksikliklerin düzeltilebilir 

nitelikte olduğu, daha önce hazırlanan raporların olumluları alınıp, kalan kısımlanı gerekli 

i lavelerin yapılması şeklinde son kararın verildiği, bu şekilde yürütülen işlemlerde 'T'ürk Ceza 

Kanunu kapsaınında değerlendirilebilecek bir tiilin bulunmadığı anlaşıldığından. 

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı Osman Nuri Demirel ve Kitap 

inceleme Komisyonu Üyeleri; Feyza Sıdıka Akdeniz, Nazmi Keşıner, Nuran Tirynki, Adnaıı 

Menderes Özkalan, Bilge Özdemir ve Kemal Meydan, Necla Dingil, Ünal Özmen ve Mehmet 

Mutlu, Muamıner Dursun, Neşe Hokkaömeroğlu, Kısmet Kesim ve isınet Kük haklarında 

"soruşturma izni verilmemesine" 

Dosyanın gereği için Ankara Cumhuriyet Başsaveılığma gönderilmesine" karar verildiği 

(l·:k 5/h), 

Bu karara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 25.04.2001 tarihinde Danıştay 2. Daire 

Başkanlığı nezdinde itirazda bulunulduğu (Ek 5/c), ayrıca kendisine tebliğ edilen sonışturımı izni 

verilmemesi yönlindeki karara karşı şikayctçi Ümer Açıkcl tarafmdanda itiraz edildiği (l·:k 5/d). 
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İtiı·azı inceleyen Danıştay 2. Dairesinin Osman Nuri Demirel'in Ankara Ted 

Koleji Vakfınca ilköğretim Sebit Yayınevince de ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanmış 

ve tavsiye kararı almak için başvurusu yapılmış olan, eğitim araçlarına ait raporları. ilgili 

öğretmenlere; çeşitli istek, baskı ve yöntem uygulamak suretiyle önceden "Uygun Değildir" 

şeklindeki sonuçlarını "Uygundur" haline gctirttiği, Feyza Sıdıka Akdeniz, Nazmi Keşıner, 

N uran Tiryaki, Adnan Menderes Özkalan,Bilge Özdemir ile Kemal Meydan' ın eğitim araçları 

üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda düzenledikleri "Uygun Bulunmamıştır"şcklindeki 

raporlarına; I inci maddeden hakkında ön inceleme yapılan Osman Nuri Demirel'in istek ve 

baskısı üzerine "Uygun Bulunmuştur" şekline dönüştürdükleri anlaşıldığından haklarında 

soruşturma izni verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanının 17.04.2001 gün ve 451.05/247 

sayılı kararının kaldırılmasına, Necla Dingil, Ünal Özmen, Mehmet ,Mutlu, Muaınmer Dursun, 

Neşe Hokkaömeroğlu, Kısmet Kesim ile İsmet Kök haklarındaki soruşturma izni verilmemesi 

kararına vaki İtirazın reddine, oy çokluğu ile karar verdiği (Ek 5/e), 

Danıştay 2. Dairesinin 26.10.2001 gün 2001/1196-2440 sayılı kararı üzerine. Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığınca 2001/28853 hazırlık sayısı ile yapılan soruşturma sonucunda, 

haklarında soruşturma izni verilmeyen ve bu karara İtirazın Danıştay 2. Dairesince retldedildiği 

sanıklar Necla Dingil, Ünal Özmen, Mehmet Mutlu, Muaınmer Dursun, Neşe Hokkaömcroğlu, 

Kısmet Kesim ve İsınet Kök yönünden 21.01.2002 günlü ek takipsizlik (işlemden kaldırma) 

kararı verildiği (Ek 5/f), haklarında soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar Danıştay 2. 

Dairesince kaldırılan sanıklardan Feyza Sıdıka Akdeniz, Nuran Tiryaki, Bilge Özdemir, Nazmi 

Keşmer, Adnan Menderes Özkalan ve Kemal Meydan yönünden, sanıkların, Talim ve Terbiye 

Kurulundaki görevlerinin esas itibariyle tavsiye kararı almak üzere kurula sunulan eğitim 

araçlarını inceleyerek olumlu ya da olumsuz kanaatlerini matbu değerlendirme lörımıyla Yayın 

ve Kültür Daire Başkanlığına sunmaktan ibaret olup, sonuçlandırıcı, kabülü zorunlu nitelikte bir 

eylem olmadığı, sanıkların bu kitaplarda eksiklik bulmaları üzerine bu eğitim araçlarıyla ilgili 

kanaatlerini Yayın ve Kültür Dairesi Başkanı Osman Nuri Demirel'in, deği!;)en yiinetmelik 

hlikümlerine göre eksiklikleri belirterek uygun bulunmuştur şeklinde rapor düzenll:dikkri 

takdirdl! bir aylık süre içerisinde ilgili yayın kuruluşunca eksikliklerin giderilcl!cğini süyll!ml!si 

Üi'.l!rine değerlendirme formlarında "eksiklikler giderildiği takdirde uygun bulunmuştur" şeklinde 

helirttikkri. tkğerlendirme l(ırmlarında "lJygun Bulunmamıştır" şeklindeki dl!ğerlendirnıderinin 

daksille kapatılarak "lJygun Bulunmuştur" şekline dönüştürüldüğü konusunda da iddia dışında 

herhangi bir delil bulunmadığı gibi, "lJygun Değildir" şeklindeki açıklamaların yanına yazılan 

"sehven yazılmıştır" yazısının da sanıklar tarafindan yazılmadığı ~erekçesiyle aynı tarihli ek 

kovu~turnıaya yer olmadığı kararının ittihaz olunduğu (Ek 5/g), Osman Nuri lkıııirl!l hakkında 

isl:. /\nkara TED Kolcji Vakl'ınca ilküğretinı öğrencileri için; Sebit Yayınevince de ortaiiğretim 
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öğrencileri için hazırlanmış ve tavsiye kararı alınmak için başvurusu yapılmış olan Eğitim 

Araçlarının Kurulda görevli ilgili uzman öğretmenlerce incelenmesi sırasında; "Uygun Değildir" 

şeklinde rapor düzenlemek isteyen öğretmeniere "eksiklikler giderildiği takdirde uygundur" 
/ 

şeklinde yazmalarının yönetmeliğe de uygun düşeceği şeklinde uyarıda bulunduğu, bazı 

öğretmenierin bu uyarı doğrultusunda tespit ettikleri eksiklikleri yazarak, "eksiklikler giderildiği 

takdirde uygun bulunmuştur" şeklinde form düzenledikleri~ bir kısım inceleme raporlarında 

"Uygun Değildir" kanaatİ yazılı olanların yan tarafına "Sehven Yazılmıştır" şeklinde yazı yazıp 

inızaladığı, eksiklikleri bulunan eğitim araçlarının eksikliklerinin giderilip giderilmediği 

konusunda yeniden bir inceleme yaptırmadığı gibi bazı öğretmenierin inceleme yetkisini iptal 

ederek, tavsiye kararı verilen eğitim araçlarının eksiklikleriyle birlikte kabulunü sağlayarak 

sonuçta ilgili yayınevlerine haksız menfaat sağlanmasına sebebiyet verdiği, bu şekilde görevde 

yetkiyi kötüye kullanmak suçundan TCK'nun 240. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle 

kamu davası açıldığı (Ek 5/h), yargılamanın Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2002/493 

esas sayılı dosyasında devam ettiği (Ek 5/ı), 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 

6. maddesinin; Devletin ve diğer kamu ve tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre 

ylirlittükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer 

kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri iddia ve ihbar olunan fıilleri ile ilgili olarak 

dlizenlenen ön inceleme raporu üzerine haklarında yetkili merciin soruşturma izni verilmesine 

veya verilmemesine karar vereceği, bu kararlarda gerekçe gösterilmesinin zorunlu olduğunu 

dlizenlediği, aynı Kanunun 9. maddesinde yetkili merciin soruşturma izni verilmesine veya 

verilmemesine ilişkin kararın Cumhuriyet Başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur 

veya kamu görevlisine ve varsa şikayetçisine bildirileceğini, ı ı .maddesinde de, soruşturma 

izninin itiraz edilmeden veya İtirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni 

verilmemesine ilişkin karara karşı yapılaq İtirazın kabulü üzerine dosyanın derhal yetkili ve 

g.örevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının Ceza 

Muhakeıneleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak surctiyk· hazırlık 

:-ıonışturnıasını yürütüp somıçlandıracağını hükme bağladığı (Ek 5zj). 

Yukarıda değinilen yasal düzenleınclcr ışığında somut olay ele alınıp iııcek·ndiğimiL·. 

soruşturımı izni verilmemesi yHnündc kanaale ulaşan ınerciin. kanundan doğan YL'tkisi 

çerçeve:-ıiııdc. ya:-ıal prosedürü izlemek ve gerekçesi de gösterilmek suretiyle kurar \'L'rdiği. bu 

kanırın kesin nilelikle olmadığı ve yargısal denetime açık bulunduğu. denetimin sağlanması 

hakımından dn yasal zorunlullığa uyularak ilgili Cumhuriyet Ba~snveılığımı bildirildiği. 
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6- MEB tarafından yayınlanan "4. sınıflar için Türkçe ders ldtabı"nın 61. 

sayfasmda öğrencilere tavsiye edilen ve içinde "Türk askerinin önce cepheden kaçtığı, 

sonradan Rum ve Ermenileri lu tır lutır l{estiği"safsatalarının yer aldığı Kemal Vniçın 

tarafından yazılan "Emanet Çeyiz" ldtabıyla, öğrenciler, Sayİn Bakan tarafından yanlış 

hilgilendirilmiş ve sözde Ermeni soylurımı iddiaları peşinde lmşanlara adeta 44 lmz" 

verilmiştir iddiası. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının 

Teşkih'it ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim 

Bakanlığı Talim ·Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre, Taliın ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığının; Başkanlık, Talim ve Terbiye Kurulu, Daire Başkanlıkları. 

Enstitüler ve Şube Müdürlüklerinden oluştuğu, aynı yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde ... eğitim 

sistemini, eğitim plan ve programlarını bütün eğitim araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek, 

bunlara dair uygulama kararları almak," "prograınlarına göre ders veya yardımcı ders kitaplarını 

hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak" hususlarının Başkanlığın görevleri arasında sayıldığı 

(Ek 6/a), 

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinin "Kitapların Hazırlanması ve 

Hizmete Sunulması" başlığı altında yer verilen 6 ıncı maddesi hükmüne göre, yarışma. sipariş, 

satın alma, yazdırma, özel kesimce hazırlama yöntemleri ile hazırlanan ders kitaplarının gerekli 

incelemeler yapıldıktan sonra Taliın ve Terbiye Kurulunca değerlendirilerek, inceleme ve 

değerlendirme sonucu alınan karar doğrultusunda Yayımlar Dairesi Başkanlığına gönderildiği. 

basımını müteakip ilgili kurumlara verildiği (Ek 6/b ), 

İlköğretim Türkçe 4. sınıf ders kitabının, Talim ve Terbiye Kurulunun 23.07.1999 tarih 

ve 163 sayılı kararı ile 1999-2000 öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ilc ders kitabı 

olarak kabul edildiği (Ek 6/c), 

Söz konusu ders kitabının 1999-2000 yılı baskılarının 61. sayfasında "U azete ve 

Dergileri Okuyabilıne" başlığı altında, günlük gazeteleri, düzeye uygun dergi ve yararlı kitapları 

seçebilme ve okuyabilme davranışlarının kazandırılınası ile ilgili bilgiler verildikten sonra. 

konuya örnek olarak, "Büyük tatil başlıyor" başlıklı gazete haberi ile "Şeker Çocuk" dergisinin 

kapağına yer verildiği, ayrıca "Emanet Çeyiz" kitabının, "Eğer yaz okumaları için kitap arayışı 

içindeyscniz Kemal Yalçın'ın "Emanet Çeyiz" adlı eserini öneririm. Yalçın. 199R Kiilti.ir 

Bakanlığı Roman Başarı Ödülü, Abdi İpekçi ve Barış ödüllerini kazanan kitabında Türkiye'den 

Yunanistan'a gönderilen Rumlarla, Yunanistan'dan gelen Türklerin anılarını anlatıyor" 

biçimindeki anlatımla ders kitabının yazarlarınca öneriirliği (Ek 6/d), 
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Haziran 200 ı tarihinde 5. baskısı yapılan kitabın, 1998 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış 

Ödülü ile ı998 Kültür Bakanlığı Roman Başarı Ödülünü aldığı (Ek 6/e), 

Basında çıkan haberler nedeniyle yanlış anlarnalara ve farklı yorumlamalara sebep 

olabileceği düşüncesiyle ders kitabının 200 ı yılı baskısında "Emanet Çeyiz" romanına işaret 

edilen kısmın çıkarıldığı (Ek 6/f), 

7- Sayın Bakan, MEB ve DİB görevlilerinin, Din Derslerinde gösterilmesi amncıyla 

beraber hnzırlayıp, tebliğler dergisinde tavsiye edilen "yaratılış modeli" isimli video bandı 

lmllnnan Din Bilgisi öğretmenlerine soruşturma açtırarak, yaratılış lwnusundald 

çalışmaları Milli Eğitim Müfredntından çıkarmaya çalışmış, bunun yerine, yeryiiziindeld 

canlılığın tcsadüfen ortaya çıldığını ve insanın maymundan geldiğini savunan Darwinci 

göriişleri ön plana çılmrmn çabnsı içinde olmuştur iddiası. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin Din Derslerinde 

gösterilmesi amacıyla beraber hazırlayıp, tebliğler dergisinde tavsiye edilen "yaratılış modeli" 

isimli video handım kullanan din bilgisi öğretmenlerine soruşturma açıldığına ilişkin iddianın; 

Ortadoğu Gazetesinin 04.09.200ı tarihli nUshasında yer alan "MEB' de İdeolojik Dayatnıa" 

başlıldı habere dayandırıldığı, haber içeriğinde somut bir olaydan bahsedilmedi ği, M illi Eğitim 

Bakanlığından gelen I 3.05.2002 gün ve B.08.0.APK.O. 03.01.04/28 sayılı cevabi yazıda da konu 

ilc ilgili Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bir inceleme ve soruşturmanın bulunmadığının 

nildirildiği (Ek 7) , 

Aksi yolda bilgi ve belgenin Komisyonumuza intikal etmediği, 

H- Sayın Baknn, ders yılının ortnsında yUnetmelil{ değişildİğİ yap~tntl{, 1.3-14 

ya~ında "Ben olmmal{ ve aydınlanma){ istiyorum" diyen Uğrencilerin Uzerine panzer 

~iindcrip, koliarına kelepçe takılınasma sebep olmuş ve Anayasanın 42.maddesine rağmen 

iiğrenim ()zgürlüğünc bizzat l{cndisi darbe vuraral{ babaları durumundaki iiğrcncilerinc 

sahip çıl{mamıştır iddiası. 

istanbul Valiliğince; mesleki eğitim veren İmam-Hatip Liselerinde 2001-2002 eğitim ve 

<iğreti m yılının ilk yarısmda yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlanan, "İiimiz İmanı-I·Iatip 

Lisl!!crinde Kılık Kıyafct Yönetmeliği'ne Uyulması" konulu 12 Şubat 2002 tarih ve 1200 sayılı 

genelgcnin, gereği için 32 İlçe Kaymakamlığma göndcrildiği (Ek 8/a), 
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(Genelgenin tam metni aşağıya alınmıştır.) 

"İlimizdeki İmam-Hatip Liselerine kayıt olacak öğrencilerin Kılık Kıyafet 

Yönetmeliğine uygun davranınaları konusunda öğrenci velilerinden dilek çe alınması için 

kullarıımza dilekçe örneği gönderiterek velilerden dilekçeler alınmak suretiyle öğrencilerin 

okullara kayıtları yapılmıştır. Ayrıca 04.10.1999 gün ve 7289 sayılı yazı ile de bu uygulamanın 

izlenmesi istenilmiştir. 

Ancak öğrencilerimizden az da olsa bazılarının "Kılık Kıyafet Yönetmeliği" kurallarına 

uymadıkları konularında duyumlar alınmaktadır. 

Öğrencilerin bu davranışlarının bilinçsiz bir hareket olmadığı geçen süre içerisinde 

kurallara aykırı davranışları sürdürınelerindeki ısrardan anlaşılmaktadır. Böylece başörtülü 

vaziyette okula gelip, okul içerisinde ve derslerde dolaşınaları. "Kılık Kıyafet Yönetmeliği'' 

hükümlerini tanımamak şeklinde, eğitim öğretim sistemine yönelik bir eylem olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu itibarla, konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeyen, müsamaha eden. göz yuman 

okul mUdUrleri ve sorumlu öğretmenleri hakkında görevden uzaklaştırına dahil her tUrlU cezai. 

idari ve inzibatl işlem yapılmasını. özellikle İmam-Hatip Liselerinde olmak üzere: genelde bütün 

okullarıınızda eğitim öğretimi olumsuz etkileyen yasal olmayan uygulamalara zemin teşkil 

etmesi bakınundan okul, dernek, vakıf ilişkisi, kesilecek okul içerisinde dernek. vakıf vs. büro. 

mekan temsilcilik bulundurulmayacak, ayrıca öğrencileri ve eğitim ortamını olumsuz etkileyecek 

olan her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler dahil olmak üzere okul ve okul mücaviri 

pansiyon. yurtlar ile dernek, vakıfilişkisi olmayacaktır. 

Yukarıda anılan hususlar ve konunun arz ettiği önem dikkate alınarak öğrencikrinıizin 

eğitim öğretim sistemimize kazandırılması için gerekli tüm önlemlerin alınması. "Kılık Kıyakt 

Yönetmeliği" kurallarına aykırı davranınayı sürdürmektc ısrarlı olan öğrenciler okula 

alınmayarak çıkarılmalı ve haklarında "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları (>dül n~ 

Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre herhangi bir gecikmeye mahal vermeden !,!Crddi 

disiplin yaptırımlarının uygulanması gerekli hassasiyeti göstermeyen yönetici. öğretmen \'L' tiiın 

ilgili şahıslar hakkında gecikmeden yasal işlemlerin yapılması suretiyle sonuçtan Valiliğimi;c 

bi lgi verilmesini önemle rica ederim." 
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Kı lık Kıyafet Yönetmeliği doğrultusunda çıkarılan bu genelge çerçevesinde 

alınan önleyici tedbirlerin uygulanması sırasında meydana gelen olaylara kolluk kuvvetlerince 

müdahale edilerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre işlem yapıldığı ve 

ilgilileri hakkında adli yönden gereğine tevessül edildiği, (Eyüp Asliye Ceza Mahkemesinin 

2002/346 esas sayılı dosyası), 

Ayrıca, İstanbul'daki İmam-Hatip Liselerinde başörtüsü/türhan takan kız öğrencilerin 

okullara alınmaması olayları ile ilgili olarak insan hakları ihlallerini yerinde araştırmak i.izere 

T.B.M.M İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun 14.03.2002 tarihli 21 inci toplantısında bir alt 

komisyon kurulmasına karar verdiği, 

Anılan komisyonun çalışmalarında; başörti.isü ile okula gelen öğrencilere, Milli Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin 

uygulanması, okul idaresinin bir kararı olmaksızın öğrencilerin okula alınmaması şeklindeki 

uygulamadan dolayı İstanbul Valisi hakkında idari ve adli soruşturma başlatılınası hususunun 

ilgililere duyurulması yolunda rapor hazırlandığı, olaylar ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 

illiyet bağı kurulmadığı (Ek 8/b), 

Tespit olunmuştur. 

VI. ÖNERGEDE ATlFTA BULUNULAN TÜRK CEZA KANUNUNUN 159,228, 

230, 240 ve 251 inci MADDELERİ İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESiNiN 

9. MADDESİNİNTAM METNi VE iZAHI: 

TCK Madde 159 - Ti.irkli.iğü, Cumhuriyeti. Bi.iyük Millet Mcclisini. I Iliktimetin 

ınanevi şahsiyetini, Bakanlıkları. Devletin askeri veya emniyet muhafaza km·vetkrini n.·ya 

Adiiyenin ınanevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir. seneden üç seneye kadar hapis 

cezası ilc cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin irtikabında ımıhatap sarahaten zikredilmemi~ 

olsa bile onlara matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler varsa tecavüz surahaten 

nıku bulmuş addolunur. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunianna veya Büyük Millet Meclisi 1\.ararlarıııa akııcıı 

sö\'L'nlcr 15 günden 6 aya kadar hapis ilc cezalandırılır. 
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Türklüğü tahkir yabancı memlekette bir Türk tarafından işlenirse verilecek ceza üçte 

birden yarıya kadar arttırılır. 

Suçun Faili : Herkes 

Suçun Maddi Unsuru: Maddede belirtilen kavramların varsayılan tüzel kişiliklerine 

ypnelik, onları aşağılayan ve küçük düşüren hareketler. 

Suçun Manevi Unsuru: Tahkir ( hakaret etme, aşağılama, hor görme, küçük 
) 

görme) ve Tezyif (değersiz olarak gösterme, alay etme) kastıyla hareket etmek 

TCK Madde 228 - Devlet memurlarından her kim bir şahıs veya memur hakkında 

memuriyetine ait vaziteyi suiistimal ile kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka suretle 

keyfi bir muamele yapar veya yapılmasim emreder veya ettirirse altı aydan üç seneye kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Bu muamelede · hususi maksat veya siyasi s aik veya sebep mevcut ise 

cezası üçte birden yarıya kadar arttırılır. 

Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert ımıamelelerle bir şahsın kanun hükmüne 

veya hükümetin emirlerine itaat etmemesine sebep olan memur dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 

Suçun Faili : Memur 

Suçun Maddi Unsuru: Görevi kötüye kullanarak keyfi (Eylemin kişiye yönelik olması. 

suçtan kişinin doğrudan zarar görmesi veya kişi hakkının ihlal edilmesi) tasarrufta bulunmak. 

Suçun Manevi Unsuru 

bilmek ve istemele 

Eylemin hukuka aykırı ve keyfi nitelikte bulunduğunu 

TCK Madde 230 - Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta sm·saına 

ve gecikme gösteren veya üstünü yasaya göre verdiği buyruklan geçerli bir neden olmadan 

. yapmayan memur üç aydan bir yıla kadar hapis ve yediyüz seksenaltıbin liradan üç milyon 

dokuzyüzotuzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu savsama ve gecikmeden veya üstünü yasal buyruklarını yapmamış olmaktan 

Devletçe bir zarar meydana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile 

birlikte süreli veya temelli olarak memuriyetten yoksun kalma cezası da hükmolunur. 
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Her iki durumda memurun vazifesini geciktirmesinden veya verilen buyruğu 

yapmamasından, kişiler herhangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödettirilir. 

Suçun Faili : Memur 

Suçun Maddi Unsuru: Memurun yasa ve yönetmelikler gereği yapmak zorunda olduğu 

işi; yapmaması veya yasa ve yönetmeliklere uygun yapmaması, yasalarca belirlenmiş zamanda 

ya da makul sürede yerine getirmemesi, amirin yasalara göre verdiği buyrukları geçerli bir 

neden olmaksızın yapmaması. 

Suçun Manevi Unsuru: Görevi bilerek veya isteyerek ihmal etmek. 

TCK Madde 240 - Yas ada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini 

kötüye kullanan memur, derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur. Cezayı hatifletici 

nedenlerin bulunması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis ve her iki halde birmilyon beşyüz 

yetmişiki bin liradan yedimilyon sekizyüz altmış bin liraya kadar ağır para cezasıyla 

cezalandırılır. Ayrıca meınuriyetten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. 

Suçun Faili : Memur 

Suçun Maddi Unsuru : Görevde yetkiyi kötüye kullanmak (sadece kamu yönetimine 

zarar vermek, kişisel bir zarara yol açmamak.) 

Suçun Manevi Unsuru : Görevin gerektirdiği yetkiyi yasa. yönetmelik ve 

gçnclgclcre aykırı olduğunu bilerek ve isteyerek kullanmak ve işlem yapınale 

TCK Madde 251 - Bir memur vazife esnasında bir ldmse aleyhine bir cürüm işlerse 

kanunda yazılı olmayan hallerde o cürüme kanunen terettüp eden ceza üçte birden yarısına kadar 

arttırılır. 

Suçun Faili : Memur 

Suçun Maddi Unsuru : Görev esnasında fertler aleyhine ci.irüın işkınck. 

S uç un Manevi Unsuru : Bilerek ve isteyerek hareket etmek. 
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 9- Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. 

I. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç 

değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet öğretim, 

uygulama ve ayin yapma suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. 

2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin. kamu düzeninin. 

genel sağlığın veya ahiakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik 

bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir. 

VII- MİLLİ EGİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOGLUNUN SAVUNMASI 

(Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun 28.05.2002 tarihinde Komisyonuınuza 

verdiği ifadesi) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan, hoş geldiniz. 

MiLLI EGİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - l3uraya otururken 

şunu düşündüm, izin verirseniz düşüncemi önce söyleyeyim. Hukuk herkese lazım. l3cn. 20 nci 

dönem (9/1) komisyonu başkanlığı yaptım. Yani, masanın öbür tarafindaydım. Bugün 21 inci 

dönem (9/5)'te bilgiıue başvuruyorsunuz. Ben de, sizin gibi, gelen arkadaşları -sağ olun. 

teşekkür ediyorum- ayakta karşıladım. Çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, deneyiıİıli bulunduğunuz soruşturma komisyonuyin ilgili 

olarak (9/5)'te bize iletilen çerçevede kurum içerisinde huzursuzluğa yol açtığınız. okul öncesi 

eğitim ve orta öğretim yönetmeliğinde yaptığınız keyfi değişikliklerle eğitim ve öğrdimdc 

kargaşaya sebep olduğunuz, çocukların okuma haklarının gasp edilmesi sebebiyle vatandaş ik 

devleti karşı karşıya getirerek toplumsal bir gerilim meydana getirdiğiniz. eğitim sistemimizi 

;\vrupa Birliği ve uluslararası standartlardan hızla uzaklaştırdığınız. eğitim politikalarınızı 

pedagojİk değil ideolojinin yönlendirdiği zihniyetinize bilim yerine ideolojik tercihierin iiııcı.:lik 

ettiği diye başlayan ve gerekçesini de. biliyorsunuz, çocukların ınilll. manevi. ahlaki. kliltlircl v~: 

insani değerlerle bağlılığının gelişmesine yardımcı olmak şeklinde maddesini çm:ukların hayal 

güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme 

becerilerini kazandırma şeklinde değiştirerek milli, manevi, ahlaki. kültürel ve insani değerler~: 

bağlılık gibi kelime ve ibareleri yasakladığınız, keza, çocukların Türkçe. Türk Milleti. Türk 

Bayrağı, Atatürk, insan sevgisiyle ilgili duyguları uyandırılır ve ınanevi değerlere bağlılıkları 

sağlanır maddesi de çocukların Türk, yurt, ulus. bayrak. aile ve insall sevgisini benimsemiş. 

kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşüneciL hak ve 

sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak 

yetişmelerine temel hazırlamak şeklinde değiştirerek Türkçe, Türk Milleti. Türk Bayrağı. manevi 
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değerlere bağlılık gibi kelime ve ibareleri yasakladığınız, Anayasamız ve ilgili 

yazılarımızda yer alan ve bu yönüyle korunması ve çocuklarımı:za öğretilmesi zorunlu olan 

değerierimize adeta savaş açtığınız, 2 nci maddede iki yıl öncesine kadar ÖSYM tarafindan 

yapılan yurt dışında görevlendiritecek eğitim müşaviri, ateşe ve ateşe yardımcılığı sınavını 

Bakanlığımza bağlı ÖDYM'ye aktararak sınava katılanlar arasında sınav sorularını hazırlayan, 

soru ve cevapları belirleyen, sonuçlan değerlendirecek olanların bulunduğu iddialarına yol 

açtığınız, 3 üncü maddede meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin genel liselere 

nakillerinin yapılmayacağına dair genelgeyle ilgili Danıştay 8 inci Dairesince verilen yürütmenin 

durdurulması karanna rağmen uygulamaya devam ederek yargı kararlarını hiçe saydığınız, 

öğrencilerin mağduriyetine sebep olduğunuz, 4 üncü maddede norm kadro yönetmeliğinde 

birkısım kamu görevlilerin eşierini uygulama dışında tutan değişiklikle yasalar karşısında eşitlik 

ilkesiİli ihlal ettiğiniz, 5 inci maddede Bakanlık müfettişlerince Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 

Osman Nuri Demirel ve 13 komisyon üyesi hakkında disiplin yönünden görevden alınmaları, 

adli yönden Cumhuriyet savcıianna suç duyurusunda bulunulması teklif edildiği halde 

soruşturma izni vermeyerek yargının işlemesine mani olduğunuz ve söz konusu kişileri 

koruduğunuz, 6 ncı maddede Kemal Yalçın tarafından yazılan Emanet Çeyiz kitabında Türk 

askerinin önce cepheden kaçtığı, sonra Rum ve Ermenileri kıtırkıtır kestiği safsataları yer aldığı 

halde bu kitabı Bakanlığınızca yayınlanan dördüncü sınıf Türkçe ders kitabının 61 nci sayfasında 

tavsiye ederek öğrencileri yanlış bilgilendirdiğiniz ve sözde Ermeni soykırımı iddiaları peşinde 

koşanlara koz verdiğiniz, 7 nci maddede Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 

görevlilerinin din derslerinde gösterilmesi amacıyla beraber hazırlayıp, tebliğler dergisinde 

tavsiye edilen Yaratılış Modeli isimli video bandını kullanan din bilgisi öğretmenlerine 

soruşturma açtırarak yaratılış konusundaki çalışmaları müfredattan çıkarmaya çalıştığınız, bunun 

yerine yeryüzündeki canlılığın tesadilfen ortaya çıktığıni ve insanın maymundan geldiğini 

savunan Darvinci görüşleri ön plana alına çabasında olduğunuz 8 inci maddede ders yılı 

ortasında yönetmelik değişikliği yaparak 13-14 yaşında "ben okumak ve aydınlanmak istiyorum'' 

diyen (iğrencilerin üzerine panzer gönderip, koliarına kelepçe takılmasma sebep olduğunuz, 

Anayasanın 40 ıncı maddesine rağmen öğrenim özgürlUğUne bizzat darbe vurarak babaları 

durumunda olduğunuz öğrencilere sahip çıkmadığınız, bu şekildeki uygulamalarınızla sosyal bir 

kaosa yol açtığınız, keyfi ve ideolojik yaklaşımlarınızla eğitim dUnyamızı kargaşaya düşürerek 

Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin 9 uncu maddesini ihlal ettiğiniz, soruşturma konusunu teşkil etmektedir. Bunları 

:1.abıtlara girmesi açısından ve bildiğiniz üzere hatırlatmak açısından söyledim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olduğunuz yönüyle de İrJhn Gündüz hoı.:uınızlu 

yaptığımız gibi size de yemin ihtiyacı duymuyoruz, ettirmiyoruz. Ancak, zabıtlara girmesi 

açısından kendinizi tekrar tanıtırsanız, teşekkür ederek cevabınızı bekliyoruz. 
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MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOST ANCIOÖLU (Sinop) - Teşekkür ederim 

Sayın· Bakanı m. 

Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Bakanı Metin Hastancıoğlu olarak da ben bu 

iddialara en dürüst şekilde, en açık şekilde gerekli cevapları vereceğim. 

Sayın Başkanını, izin verirseniz, önce, genel gerekçede sözü edilen kurum içinde 

huzursuzluk yarattığı sözünden başlayayım. Türk milli eğitimi, bu tarihe kadar, kurulduğu 

günden bugüne kadar kanun, tüzük ve yönetmeliidere uygun hareket etme bakımından belki de 

en başarılı dönemini yaşıyor; çünkü, ben, 30 yıl avukatlık yaptım. 30 yıllık avukatlığım sırasında 

idare mahkemelerinde Danıştaycia aldığım mahkeme kararlarını devietin karşısına çıkarıp hukuk 

devleti, hukuka saygılı olan devlettir dedim. Bu nedenle, hiçbir şekilde, çalışınalarımda, 

Bakanlığımızda kanun, tüzük ve yönetmelikterin dışına çıkılmamıştır. Ne yapıldıysa Anayasanın 

emrettiği şekilde kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılmıştır. 

Ben de aynı sırayla cevaplar vermek istiyorum. Soruşturma önergesinin 1 inci 

maddesinde "Sayın Bakan okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle" 

diyor. Bakan yönetmelik değişikliği yapmaz. Yönetmelik değişikliğini Bakanlar Kurulu yapar. 

Bakanlar Kuruluna Milli Eğitim Bakanlığı bunu nasıl hazırlamış, sunmuş. Okul öncesi eğitim 

kurumları yönetmeliğinde değişiklik öncesi eğitimin sorunları ve çözüm yolları, valiliklerin, 

ilköğretim müfettişlerinin, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu il mUdürlUklerinin, 

üniversite temsilcilerinin, anaokulu, ilköğretim okulu, kız meslek lisesi yöneticilerinin ve okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin katılımıyla 81 il ve 9 bölge toplantısı gerçekleştirilmiş. Bu 

toplantılarda ilgili kesimlerin görüşleri alınmış, yine, aynı yönetmeliğin 47 nci maddesinde 

görlildüğü gibi, Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak bu yönetmelik hazırlanıp 

Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. Yani, Metin Bostancıoğlu, oturup, eline kalemi alıp böyle bir 

yönetmelik hazırlamak hakkına da sahip değil. Sadece, bu yönetmeliği sözünü ettiğim 

yönetmeliği, sözünü ettiğim yerlerden geçirerek hazırlamıştır. 

Burada, çocukların manevi, ahlaki, kültürel, insani değerlere bağlılık kelimeleri 

ibarelerini çıkardığımız, Türkçe, Türk Milleti, Türk Bayrağı, Atatürk ilke ve insan sevgisinin gibi 

kelimeler getirdiğimiz söyleniyor. Yönetmeliğe bakılacak olursa, bu yönetmeliğin 3 iinci.i 

maddesi bu yönetmeliğin dayanağını söylüyor, neye dayanıyoruz biz, hangi amaç ve ilkelerle 

yapılmış. Bu yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve 

Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı sayılı Özel Öğretim Kanunu ve 573 sayılı 

Üzel Eğitim Hakkındaki Kanun Hükümleri ve Kararnameye dayanarak yapılmış. l>eki. dayanak 

bu olduğuna göre, sözü edilen 5 inci maddedeki "Milli eğitimin genel amaçlarına ve genel 

ilkelerine uygun olarak" sözü de çok önemlidir. Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, milli 

eğitimin temel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak deyip düzenlemeler yapmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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Nedir milli eğitimin temel amaçları; Milli Eğitim Temel Kanununun 2 nci ınuddcsi 

genel amaçları saymış. Atatürk inkılap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan /\tatürk 

milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, kültüler ve değerlerini 

benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan 

insan haklarına ve Anayasanın başlangıç bölümündeki temel ilkelere dayanan demokratik. laik, 

sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. Yönetmelik söylüyor bunu, diyor ki, okul 

öncesi eğitimin amaç ve görevleri milli eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine göre 

düzenlenir. Peki, nedir temel ilkeleri; genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, 

yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği, süreklilik, Atatürk inkılap ve devrimleri, ilkeleri 

ve Atatürk ınilliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, biliınsellik, planlılık, karına eğitim, okul aile 

işbirliği ve her yerde eğitim ilkeleri var. Maddenin başında söylüyor zaten. Milli eğitimin temel 

ilke ve amaçlarına dayalı olarak diyor. Demek ki, şunu istiyorlar arkadaşlar: Kanunu aynen 

yazalım. Oysaki, bu kanunun 3 üncü maddesi özel amaçlar bölilmünde şöyle diyor: Türk eğitim 

ve öğretim sistemi bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve 

türdeki eğitim kurumlarına özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıdaki sıralanun temel ilkekrc 

uygun olarak tespit edilir. Demek ki, yönetmelik, Milli Eğitim Temel Kanununun 3 üncü 

maddesinin emrettiği şekilde genel amaçları başına yazmış, milli eğitimin genel amaçları ve 

ilkelerine bağlı olarak diye, sonra da sıralamış. Bunlar var, bunlar yok değil; ama, kanun yapımı 

ama, kanun yapma nasıl bir teknikse yönetmelik yapma da bir tekniktir. 

Şimdi, Türçeden uzaklaştırınışız çocukları ... 3 üncü madde, çocukların, Türkçeyi doğru 

ve güzel konuşmalarını sağlamak diyor. Atatürk, yurt sevgisi, milli duygulardan uzakla~tırmı~ız. 

Yine, burada, çocukların, Atatürk, yurt... Hangi yurt? Öğrenci yurdundan bahsetmiyonız 

herhalde burada. Kız öğrenci yurdu, erkek öğrenci yurdundan bahsetmiyoruz. Ulus deınişiz. 

Atatürk de ulus devlet demiş. Bayrak demişiz. Hangi bayrak? Çocukların, Atatürk. yurt. ulus. 

_bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresiyle iyi ileti~im kuran. 

ho~görülü bireyler olarak yetişmesini sağlamak. 

Sonuç olarak söyleyeceğim şu: Türk çocuğunun, Türkçeyi iyi konuşması lazım. Türk 

çocuğunun, Atatürk'li iyi tanıması lazım. Türk çocuğunun. bu ilkelere göre ycti~tirilnıcsi l<tzını. 

Maddenin başında da söylüyor. Hep tekrar ediyorum bunu. Okulüneesi eğitimin aımıç ve 

gürevleri, milli eğitimin temel amaç ve görevlerine ve temel ilkelerine uygun olarak biiyle böyle 

düzenlenir diyor. O nedenle, bu maddede ileride sürüldüğü şekilde kabul etmemiz mümkün 

değil, doğru değil. 

Peki, bu çocuklar hangi yaştaki çocuklar; 36 aylık çocuklar; yani, 3 yaşmdaki çocuklar. 

l ya~ ile 5 ya~ grubu arasındaki çocuklar. Onların nasıl eğitim alması gerektiğini demin 
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söylediğim kurumlar, kuruluşlar, kişilerin de görüşleri alınmak suretiyle Talim Terbiye Kurulu 

tarafindan hazırlanmış ve tarafıından da Başbakanlığa sevk edilmiştir. Bu yönetmelik. tek 

imzayla çıkarılmış bir emir, bir genelge değildir. Bunu söylemekle de sorumluluğu Bakanlar 

Kuruluna atmıyorum. Yok zaten böyle bir şey. 

İkinci maddeye gelince... İkinci madde de, yurt dışında görevlendirilecek eğitim 

müşaviri, at~şe ve ateşe yardımcılığı sınavı iki yıl öneeye kadar ÖSYM taralindan yapılırken, 

Sayın Bakan -yine, ben yapmışım- bu görevi bakanlığına bağlı Ölçme Değerlendirme 

Yerleştirme Merkezine aktarmıştır diyor. Derken de, bir şeye dayanmıyor, sınaviara katılanlar 

nnısında sınav sorularını hazırlayan, soru ve cevapları belirleyen sonuçlarını değerlendirecek 

olanları bulunduğu iddiaları yaygındır diyor. 

Sayın Başkanım, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde 

Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 26.2.1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kabul 

edilmiş ve 30.4.1999 tarihli 23681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu, bir yönetmeliktir. 

Bu sınavların nasıl yapılacağını bu yönetmelik düzenlemiş daha önce ÖSYM yaparken. Bu 

yönetmeliğin mesleki yeterlilik sınavı madde 35: "Bakanlığın yurt dışı teşkilatı yönetim görevine 

atmıacak personel hizmetin gerektirdiği mesleki bilgi ve yeterliliklerinin tespiti için yazılı veya 

sözlü sınava tabi tutulur, mesleki yeterlilik sınavlarında yazılı .olanı ÖDYM'ce yapılır. Öğrenci 

Ölçme Değerlendirme Yerleştirme Merkezince yapılır." Başka ne diyor, daha çok maddeler var 

da. benim işaret ettiklerim. 

Yurt dışı yönetim görevleri için hizmetiçi eğitime katılma koşulu, Madde 34: ''Yurt dışı 

yönetim görevleri için düzenlenen görev öncesi hizmetiçi eğitim programına katılabilmek iyiıı 

ÜSYM'nin kamu personeli dil sınavını yapacağını" söylüyor. Demek ki, işbölümü yapmış. 

Kamu personeli dil sınavını 34 üncü maddeye göre ÖSYM yapacak ve en az C nlacak; ama. bilgi 

alanını ise ÖDYM yapacak. 

Bu yönetmelik ÖDYM'yi tarif etmiş. Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak 

ve değerlendirmek üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkez. 

Bunu da böylece tarif etmiş. 

Peki, ÖDYM bugüne kadar ne yapmış; Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 92 sınav yapmış, 12 milyon öğrenci. Milli Eğitim Bakanlığı 

personel sınavları yapmış, 80 smav, 650 binden fazla personel. Milli Eğitim Bakanlığı /\yık 

Öğretim sınavları yapmış, açık ilköğretim, açık lisemiz, 132 sınav, 9 milyondan fazla öğrenci. 

Kurumların öğrenci sınavını yapmış, 9 smav yapmış, 400 binden fazla. Kurumların personel 

sınavlarını yapmış, 206 sınav yapmış, 600 binden fazla. 22 bin 650 öğrenci. 

Şimdi, İçişleri, Tarım, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları w Başbakanlık bağlı 

kuruluşlarının personel sınavlarını yapmışız ÖDYM olarak. Bu görev oraya verilmiş 

yönetmelikle. Sağlık, Tarım, Adalet Bakanlıklarıyla, Tapu ve Kadastro. Metooroloji Genel 
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Müdürlüklerine bağlı meslek liseleri sınavlarını yapmışız. Açık öğretim lisesi ve açık 

ilköğretim okulu dönem sonu sınavlarını yapmışız. Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ve 

görevde yükselme sınavlarını yapmışız. Anadolu, fen liselerine öğrenci seçme sınavlarını 

yapmışız. 

Şimdi, soru şu: Diyorlar ki, niye buraya aldın? Ben almadım, yine yönetmelik; ama, bu 

yönetmelikte benim iradem de var. 

İkincisi, burada çalışan kişilerin, soru hazırlayan, soru cevapları belirleyen ve sonuçları 

değerlendirecek olan kişilerin bulunduğu iddia edilmektedir. 

Sayın Başkanım, bir kere, sınav güvenliği bakımından, yeterliliği bakımından fevkalade 

başarılıdır. ÖSYM kadar başarılıdır, daha fazla deyip de övmek istemiyorum, çok başarılıdır. 

Sınavlada ilgili işlemler 29 Kasım 2001 tarihinde Dışilişkilerden gelen bu sınavları yapın talebi 

üzerine başlamıştır. 8 Şubat tarihinde de ilan edilmiştir. Bu arada, bu serviste çalışan Selim 

Mutlu, bu sürede, 27 Kasım 2001 tarihinden 10 Şubat 2002 tarihine kadar geçici olarak başka 

göreve getirilmiştir. Yani, bu, yönetmelikte yok. Şu konabilir: Bu sınava, Milli Eğitim Bakanlığı 

mensupları giremez. Ona ne derece de hakkımız var, bilmiyorum tabii. Milli Eğitim Bakanlığının 

yurt dışında görev yapacak bir yeri için sınav yapılacak, Milli Eğitim mensupları giremez. Bunu 

demeye hakkımız yok. Peki ne giremez; sınava direkt olarak soru hazırlayan giremez denebilir. 

Başka ne denebilir; değerlendirecekler giremez denebilir. Bunlar yok. Burada bir bo~luk var: 

ama, işte bu boşluğu kapatmak için de sınavdan önce 29 Kasımda talep gelir gelmez. iki gün 

önceden, bu şahıs, Selim Mutlu denen şahıs bu görevden alınmış başka bir göreve veri Imiş. 

Kaldı ki, sorular, bu merkezde yapılmaz. Sorular, soru bankasından çekilir. 

Peki, böyle bir şey var mı, şüphesi benim içimde de kalmasın diye, ayrıca bu sımıva 

ilişkin olarak bakanlığımız müfettişlerince inceleme yaptırdıın. 24.4.2002 tarih. 8788114 sayılı 

inceleme raporunda iddiaların, ifade ve belgelerle sübuta ermediği. herhangi bir işlem tayinine 

gerek olmadığını da müfettişler rapor olarak bildirdiler. Bu nedenle. bu sınavlarda herhangi bir 

kişinin kayrılınış olduğunu da kabul etmem mümkün değil. Şahsen benim kayırınnın mümkün 

olmadığı gibi, bir başkasının da burada o bölümde çalışmış olması nedeniyle bu sııul\·lardan 

haksız yararlandığını da kabul etmek mümkün değil. 

Üçüncü konu, Danıştay 8. Dairesinde verilen yürütmenin durdurulması kararına rağmen 

uygulamaya devam ederek yargı kararlarını hiçe saymış. öğrencilerin mağduriyetine sebep 

olmuştur. 

Adımın Metin olmasından dolayı adliyede şöyle bir kan~ıldık oluyor: Bir bayan ~l:liyor 

diyor ki, Avukat Metin şöyle şöyle yaptı, soyadını soruyorlar. bilmiyor: şu ımı diyorlar: hcrhaldı.: 

diyor; orada diyorlar ki, hayır Avukat Metin Bostancıoğlu bunu yapımız. Burada da. !\nı kat 

Metin Bostancıoğlu. otuz yıl avukatlık yapmış. gelmiş milletvekili seçilmiş. yemin etıni~. yargı 

kararlarına saygısızlık yapmaz. uygular ve göreve geldiğim günden beri biitiin yargı kararlarını 
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titizlikle uyguladım. Hiç kimse, bana, şu yargı kararını uygulamadın diyemez. Bunun 

yanı sıra, bu olayda, yani, meslek liselerinden genel liselere geçişle ilgili olayda da, bir incelik 

var. Bu inceliği de, herkesin görmesi mümkün değil; ama, zeki insanlar, okuduğumı anlayan 

insanlar da görür tabii. 

Açılan davalardan hazırlık sınıfıyla ilgili olanları Danıştay iptal etmiştir genelgeyi. 

Niçin iptal etmiştir; hazırlık sınıfında okunan derslerin hepsi hemen hemen aym, hazırlık 

sınıfinda bir çocuk başarısız olmuşsa veya sınıfı geçmişse bile, bunu geçir; doğru ve hemen 

uygulanmıştır. Ama, bunun dışında, diğer şeylerle ilgili herhangi bir karar mevcut değildir, 

yoktur. Efendim, işte Danıştayı~ kararı var. Geçende de Mecliste Sayın Bülent Arınç'ın bir 

konuşması ~izerine açıklama yapmıştım: İşte, Marmara Üniversitesi aleyhine açılan bir davada 

karar alındı. O karar öyle değil ki. O kararda, bir, Milli Eğitim Bakanlığı taraf değil, Marmara 

Oniversitesi ve YÖK aleyhine açılmış, öğretmenlik formasyonu alınabilmesine izin verilmesiyle 

ilgili bir dava. Dolayısıyla, kulaktan dolma bilgilerle bu olayı da tam olarak kavramak mümkün 

değil. 

9 uncu sınıflarda da karar bu inceliktedir. Altında hazırlık sınıfı olanların 9 uncu 

sınıflarında geçişi kabul etmemiştir Danıştay; ama, altında hazırlık sınıfı olmayan 9 uncu 

sınıfların yine paralel dersler olduğunu, geçebileceğini kabul etmiş ve aynen uygulanmıştır. 

Ayrıca, yargı kararianna karşı titizliğiınizi gösteren, izin verirseniz. sizlere bir de bilgi 

sunmak istiyorum. Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uyınadıklan gerekçesiyle Yüksek Disiplin 

Kurulu kararıyla -benim değil- 32 kişi meslekten çıkarılmış, ı 999 yılında 32 dava açılmış, 32'si 

de reddolmuştur. 2000 yılında YUksek Disiplin Kurulu kararıyla meslekten çıkanlanlardan 202 

kişi dava açmış, ı 97'si reddolmuştur, 5'i devam etmektedir. 2001 yılında 242 dava açılmış. 

232 ·si reddolınuş, ı O'u devam etmektedir. Bu, ne kadar titiz çalıştığımızın bir göstergesidir. 

Yine, genel olarak davalardan söz edeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine hani 30 

bin dava falan diyorlar ya, biz de. çıkıp hayır böyle değil dememize rağmen ne basın yazıyor ne 

arkadaşlanmız dinliyor. I 999 yılmda Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine I 919 idari dava açılmıştır. 

Bu davalam illerde Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapmış olduğu işlemlere karşı açılan davalar da 

dahildir. Toplam ı 9ı 9. ı 078'i reddolınuştur, 435'i iptaldir ve hemen uygulanmıştır. 2000 

yılında 2 407 dava açılmış ı 405'i reddolmuştur, 453 iptal vardır. diğerleri devam etmektedir. 

2001 yılında 2 457 dava açılmıştır, 959'u rettir, 221 'i iptal dir. diğerleri devam çtnıektedir. 2002 

yılında 735 dava açılmıştır, 7 ret. 2 iptal, diğerleri devam etmektedir. 

En titiz olduğum konu: çünkü, bu bakanlık mevkii biter, görev biter. milletvekilliği 

biter. ben yine bu topluma hukukçu olarak, Avukat Metin Hastancıoğlu olarak çıkacnğım. 13u 

Meclise gelirken Metin Beydim. çıkarken de Metin Bey olmak istiyorum. O nedenle. hiç ldınse 

yargı kararlarını uygulaınıyar diyemez bana. Yargı benim denetçim. Doğı:u veya yanlış yaptığıını 



-70-

söyleyen merci. İdari işlemlerin doğru veya yanlış olduğunu söyleyen merci. Ona ihtiyacım 

var benim ve yargıdan da çok yararlanı yorum. 

Dördüncü konu, Norm Kadro Yönetmeliğiyle birkısım kamu görevlilerinin eşierini 

uygulamanın dışında tutan yönetmeliği değişikliğiyle yasalar karşısında eşitlik ilkesini açıkça 

ihlal etmiştir. Yok·böyle bir şey ... Yok böyle bir şey ... Norm Kadro Yönetmeliği vardır. Norm 

Kadro Yönetmeliği bütün bakaniıkiara örnek olacak şekilde yürütülmektedir. Örnek olacak 

şekilde ... Norm Kadro Yönetmeliğinde bir aksaklık çıktı, bir okula gelen öğretmenin norm kadro 

tespit ederken durumunu belirlemek için, o gün yönetmelikte şöyle bir hüküm vardı: "Son gelen 

ilk giden" basit anlatımıyla. Danıştay buna dedi ki, hayır. kıdeme hakacaksın. Hay huy dedik. 

kıdeme baktık. Yanlışımızı da düzelttik; çünkü, bir idari işlemi düzenlerken yanlış yapmak da 

mümkündür. Burada kasıt yok ki. 600 bin öğretmenden bir okulda ilk gelen mi gitsin, son gelen 

mi gitsin de, Danıştay dedi ki, hayır kıdeme bak daha adil olur. O nedenle, biz onu da aynen 

uyguladık. Yönetmeliği de değiştirdik. Norm Kadrocia hiç kimseye bir çıkar sağlanmamıştır. Hiç 

kimseye haksızlık edilmemiştir. O nedenle, burada söyleyeceğim fazla bir şey yok. 

Talim Terbiye Kurulunda Osman Nuri Demirel'e, 13 komisyon üyesi hakkında bizim 

soruşturmayı geciktirdiğimiz, yargının işlemesine mani olduğumuz iddia ediliyor. Efendim. 

Meınurin Muhakemat Yasası yüz yılı aşkın uygulanmıştır ülkemizde. Memurin Muhakemat 

Yasasından sonra 4483 sayılı Yasa getirilmiştir. 4483 sayılı Yasaya göre memurlar hakkında 

idari bir işlemden dolayı suç teşkil eden fıil söz konusu ise -izin verin anlatayım efendim- bu 

suça ıttıla kesbeden bakan. bir inceleme yapar. Bu inceleme sonunda soruşturma açılsın veya 

açılınasın deme hakkına sahiptir. Soruşturma açılsın veya açılmasın. Konuyla ilgili olarak da. 

benim kararım soruşturma açılınanıası yönündeydi, gerekçeın de vardı. Şimdi. soruşturımı açılsın 

kararı da. açılmasın kararı da, yargıyı şu veya bu yöne yönlendirmez. Niçin yönlendirmcz: bakan 

soruşturmaya izin vermezse. talep eden kişiye bu tebliğ edilir. Savcılıksa savcılığa. mUşteki ise 

mUştckiye tebliğ edilir. soruşturma açılınasın karanna karşı mUşteki veya savcılık Danıştaya 

gider. Dolayısıyla. son sözü Danıştay söyler. Açılsın dersem. aleyhine açılsın dediğim kişiler 

Daıııştaya giderler. Danıştay söyler. Açılınasın dcrsem. ınüşteki gider. Burada yargıyı 

gcciktirınc. yargıyı yanıttma ya da yargının işlemesine mani olma diye bir şey yoktur. Yöntem 

budur. Başka bir yol yoktur. 

Bu konu bana geldiğinde. ben konuyu inceledim. Bir kasıtlannın olmadığını. suç teşkil 

eden bir fiilin mevcut olmadığını gördüm. 14 kişi var burada. 14 kişiyle ilgili olarak da 

tamamıyla ilgili bu soruşturmaya gerek olmadığına dedim. Ha. bunun tersini Danıştay söylesin 

diye. Peki. sonra ne oldu; sonra çeşitli kararlar verildi. bu 14'linden 13'ünde doğru söylediğim 

<;ıktı: ki. ben de hata edebilirim. Kaldı ki. delillerin takdirinde hem hükim hem bakan hata 

yapabilir. Delilleri ben böyle takdir ettim ve soruşturma açılmamasına karar verdim. Bunun 

· üzerine sanık Osman Nuri Demirel hakkında görevde yetkiyi kötüye kullaııımık · suçundan 
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Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmasına; diğerleri, Nı::da, Onal, !Vldıınet, 

Muaınmer, Neşe, Kısmet ve İsmet'le ilgili olarak da kötüye kullanma suçundan soruşturma izni 

verilmemesine bağlı olarak işlemden kaldırma kararı, takipsizlik kararı verilmiş. Bir bütün 

olarak gördüm, böyle karar verdim. Son merci değilim ki, merciler devam edecek. O nedenle, bu 

şeyin sonucunu da merakla bekliyorum. Doğaldır, bir hakim bir kararı verir, Yargıtay onar. 

I-Hikim kararı verir, Yargıtay bozar. Suç mu işlemiştir hakim; hayır, orada görevini yapmıştır. 

delilleri öyle takdir etmiştir. 

Bundan sonraki konu, Emanet Çeyiz. Bu konuda bütün yazılı sorulara cevap verdim. 

Genel Kurulda da açıklamalar yaptım. Emanet Çeyiz adlı kitap, Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından tavsiye edilmiş bir kitap değildir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelcnıni~ bir 

kitap değildir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasvip edilmiş bir kitap da değildir. /\ncak. bu 

kitap tanıtımıyla ilgili 4 üncü sınıf Türkçe kitabında kitabın adının geçmesi ga1.ctc \'C 

dergilerdeki ilanların veriliş şekliyle ilgili olarak, örnek olarak verilmiştir; aneale konu ortaya 

çıkar çıkmaz, konuyu incelettirdim ve kitabın yeni baskısı yapıldı. Kitabın ilgili sayliısı. (ıl iııci 

sayfası değiştirildi. Asla, Emanet Çeyiz içindekiler tasvip edilmiş değildir, incelenmiş değildir: 

kaldı ki, konulmasını sorduğum soruşturduğumda da, efendim bu kitap Abdi İpekçi Dostluk ve 

Barış Ödülü aldı; Kültür Bakanlığından Roman Başarı Ödülü aldı, biz de, isim verirken bu ismi 

verdik dediler. Ne bakanlığıının arkadaşlarımın bir kastı vardır bu konuda ne de benim. Kaldı ki. 

bu kitap tavsiyelerinde kurul gerekli işlemleri yapar -ki. bu, tavsiye edilmiş değildir- yahut 

kitabın yayma çıkmasında ... 

4 üncü sınıf Türkçe ders kitabı nasıl hazırlanır; 4 üncü sınıf Türkçe ders kitabını bir 

öğretmen hazırlar, takdim eder, der ki. bunu ders kitabı olarak kabul ediniz. Birkaç kişi bir arada 

hazırlarlar ve Milll Eğitim Bakanlığında çeşitli komisyonlardan geçerek Talim Terbiye Kurulu 

bunun·ders kitabı olmasına karar verir. Bakanın öıli.ine bir sayfadan ibaret gelir. Üzerinde yazar. 

der ki, falancanın yazdığı Türkçe 4 üncü sınıf ders kitabı komisyon tarafindan incelenmiş. şu 

kadar puan verilmiş, bizim tarafİmızdan da incelendi, ders kitabı olması uygundur. /\ltında 

iınzalnr. üstünde de bakanın imzası. Hiçbir bakanın böyle bir kitabın her snyl"asım im·L·k·yip. 

ihtisasıda değildir zaten. Yetkisi sadece kurul kararına imza atınaktan ibarettir. Burada da derhal 

düzcltilmiştir. Hemen düzeltilmiş ve yeni kitap yayma sunulmuştur. 

Efendim, bu da, Darvin teorisi de ... Bakın, yaradılış modeli isimli bir video bandı Milll 

Eğitim Bakanlığınca son on yıl incelenerek tavsiye edilmiş eğitim araçları içerisinde yer 

almamaktadır. On yıl geriye doğru incelettirdim. Yok böyle birvideo bandı. Din kültürü ve ahlak 

bilgisi öğretmenlerinin okuttuğuna dair bir şikayet de yok. Şimdi, şöyle söyleyelim: Bu 

komisyon bugün şunu yaptı; yapmadı. Bu komisyon bugün saat l 5.30'tan itibaren rvktin 

Bostancıoğlu'nu dinledi. Yok böyle bir şey. Ne tavsiye edildi ne de okullarımızda gösterildi ne 

de gösterilcliğine dair herhangi bir bilgi de yok, şikayet de yok. Bu nedenle. din kültürü ve ahlak 
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bilgisi dersi öğretmenlerine yönelik olarak bir soruşturma da yok. Ders programları alanına 

ilişkin bilimsel teorilerin tacmamına yer veriliyor. Bu teoriler, evrim teorisi... Daha doğrusu 

teoriler nasıl girmiş; Darvin'in evrim görüşü dünyada 150 yıldan fazla süredir tartışılıyor. 

Böyledir,· değildir... ispat edilmiş de değil, kabul edilmiş de değil; ama, tartışılıyor. 

Darvin'in evrim görüşü fen bilgisi ve biyoloji dersleri öğretim programiarına ilk defa 

1957 yılında Demokrat Parti iktidarı döneminde Talim Terbiye Kurulunun 215 sayılı Kararıyla, 

evrim, yaradılış ve bu husustaki diğer görüşler, 1985 yılında Anavatan Partisi iktidarı döneminde 

214 sayılı Kararıyla,· canlılarda çoğalma ve kahtım konusu 1992 yılında Doğru Yol Partisi ile 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin koalisyonu döneminde Talim Terbiye Kurulunun 200 sayılı 

Kararıyla girmiştir. Son olarak da, çağın en önemli konularından biri olarak kabul ettiğim 

genetik konusu. Genetik konusu, 2000 yılında benim bakanlığım dönemiınde 387 sayılı Talim 

Terbiye Kurulu Kararıyla girmiştir. 

Hep söyledim, hep söylüyorum da; Darvin teorisini kabul eden, benimseyen bir 

anlayışta değiliz; ama, mademki, 150 yıldır tartışılıyor bilim alanında, o konuda da neler 

söylendiğini çocuklarımıza herhalde söylememiz gerek. Kaldı ki, 1957 yılından beriele 

söyleniyormuş. İlave yaptığımız hiçbir şey yok bakanlığım döneminde. 

Sekizinci konu, ders yılının ortasında yönetmelik değişikliği yaparak 13-14 yaşında 

"ben okumak, aydınlanmak istiyorum" diyen öğrencilerin üzerine panzer gönderip koliarına 

kelepçe takılınasına sebep olmuşum ... Bunu yazanların da buna inandığını zannetmiyorunı. Bir, 

cümlenin hemen başından söyleyeyim, ders yılının ortasında bu konuda bir yönetmelik 

değişikliği olmamıştır. Kanun, tüzük ve yönetmelikler, yıllardır Türkiye'de tartışılagelmiş ve 

uygulamada istikrar kazanmıştır. Başörtüsü konusunda, burada, adı edilmiyor ama, bu macieieni 

adı, türban. Ders yılının ortasında yönetmelik değişikliği 13-14 yaşındaki "ben ol(umak 

istiyorum" diyen öğrencilerin üzerine panzer göndermiştir. Benim görevim okul bahçesine 

girdikten sonra başlar. Okul bahçesinin dışında hiç kimsenin ne başörtüsUne karışının ne de 

karıştıttırırım. Benim görevim, okulun bahçesine girdikten sonra başlar. 

Kı lık K.ıyafet Yönetmeliği hakkında çeşitli davalar açılmış, göst~rdim. Bunların tamamı 

da idare mahkcmelerincc, Danıştayca, Anayasa Mahkemesince ve insan Hakları Mahkemesince 

de rcddcdilıniştir, davalar kabul edilmemiştir. Hiçbir çocuğun panzerle üzerine gönderilmesi, 

koliarına kelepçe taktiması bakanlığımla ilgili değildir. Okulun dışındaki, sonradan aldığım 

bilgilere göre, Toplantı ve Gösteri YUrUyüşleri Kanununa muhalefetle ilgili uygulama da, 

bakanlığınıla ilgili uygulama değildir. Türkiye'de herkes kanunlara uymak zorundadır. 

Bu nedenle, benim arz edeceklerim özetle bundan ibaret. 

B/\ŞK/\N- Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. 

Sayın l3akanım, 35 dakika içerisinele bütün önergeele sorulan sorulara cevap verdi. 
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Şahsen, Ölçerne Değerlendirme Yerleştirme Merkezinin bu kadar geniş çalıştığını 

ben de yeni öğrendim, bu kadar faaliyet yaptığını bilmiyordum. 

Arkadaşlarımın bazı soruları olabilecek. Arkadaşlarımdan söz almak isteyen varsa ... 

Sayın Çel en, Doğru Yol Partisinden bugün başladı ko misyona, üçüncü değişiklik. 

Buyurun Sayın Çelen. 

SALiH ÇELEN (Antalya)- Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, ben, şahsen, geç başladığım için evveliyatını bilmiyorum. Sayın Bakanıının 

konuşmalarından biri hariç tamamından tatmin oldum. iddiaların çoğu ~alanlanmış, inidir edilmiş 

olmakla, bundan sonrası iddia sahiplerine düşer, iddialarını ortaya koyarlarsa, eksisini artısını 

tekrar değerlendiririz. 

Yalnız, bir konuda Sayın Bakanım, bir şey sormak istiyorum. Sayın Bakanım, tabii, otuz 

yıllık hukukçu, bizim üstadımız. 

Şimdi, Sayın Bakanım, iddianın 5 inci maddesinde bakanlık ınüfettişleri, Talim ve 

Terbiye Kurulu Daire Başkanı Osman Nuri Demirel ve diğer arkadaşları hakkında soruşturma 

kararı ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunma kararı almışlar. İdarenin takdir hakkı 

mutlaka olacaktır, hepimiz hukukçuyuz; ancak, idare takdir hakkını kullamrken keyfi 

kullanamaz, birtakım bilgi, belge vesaire delillerle bağlıdır. Burada bakanlık müfettişlerine bir 

inceleme yaptırmışsınız ve bakanlık müfettişleri -tanımıyorum bu kişileri- bu kişiler hakkında 

soruşturma açılarak hem disiplin cezası hem de yargısal yönden, ceza hukuku açısından 

cezalandırılması yönünde bir mütalaada bulunmuşlar. Şimdi, burada, siz, "ben takdir hakkını 

kullanırken böyle takdir ettim" dediniz; ama, takdir hakkı hatalı mı kullanılmıştır? Daha sonra 13 

ld~inin hakkında takipsizlik kararı veya kovuşturınaya yer alınadı kararı verilmiş olması bir 

yerde sizin takdiriniz büyük ölçüde doğrulaınış oluyor: ama. bakanlık müfettişleri raporuna 

rağmen acaba niye bu şekilde kullanıldı? Bu konuda bilgi verebilirseniz memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Çok teşekkür ederim 

kıymetli meslektaşıma. 

İsterseniz bu soruyu şöyle soralım: Siz, Bakanlık müfettişlerinin raporlarını aynen 

uygulamak zorunda mısınız, değil misiniz? Milli Eğitim Bakanı olarak o dosyayı ben de 

incclcrim, uygun görmezseın, uygulamaın. Bu hakka sahibinı. Aksi halde, Bakan olmazdı ortada, 

Bakanlık mülcttişlcrinin raporları işleme konulurdu. Çok rapor geldi bu konuda. Bu müiCttişleri 

bcıı tayin etmedim. Hepsi, oradaki eski görevlendiritmiş arkadaşlarım: ama, bazı kararlarda aynı 

likiı·dc olmuyoruz. Kaldı ki, kanun koyucu, bana, birtakım cezaların bir altını uygulama yetkisini 

dc vermiş. Diyor ki: Şöyle bir ceza verilirse, bakan isterse bir altını uygular, daha hafifini 

uygular diye. Bu yetkiyi de vermiş bana. Ama. bana, müfettiş raporlarında tcklif edilenleri aynen 

uygular emri vermemiş. Aksi halde, o devrede benim olmamam lazıındı, müfettiş raporuna göre 
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işleın yapılınası lazıındı. Mademki ben varım, benim nasıl takdir edeceğiıne önem 

vermiş demek ki kanun koyucu. 

SALiH ÇELEN (Antalya)- Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Mahmut Göksu, buyurun. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Sayın Bakanı dinledik. Tabii, Sayın Bakanın 

söylediklerinin tersine burada bilgi ve belgeler de var. Sayın,Bakan, tabii "hukuk herkese lazım" 

dedi. Bunu herkes söylüyor, elbette lazım. Keşke Sayın Bakanın İcraatları hukuk çerçevesinde 

olsa da, ben de Milli Eğitim Komisyonu üyesi olarak en çok muhatap olduğum bakaula daha 

senli benli iç içe olabilsem diye düşünüyorum. İç içe derken, iç içe olmayacak bir durum yoktur; 

ama, maalesef: Sayın Bakanın uygulamaları -kişiliğine bizim diyecek hiçbir şeyimiz yoktur

bize gelen belgelerden de ortaya çıkıyor ki, hukukdışı, birtakım yargı kararlarını tmuınaına, 

ideolojik sapiantılar içerisinde olduğunu ve Milll Eğitim camiasım kaosa sürüklediğini ortaya 

koyuyor. 

Şimdi, arkadaşımız teftiş raporundan sordu. Aymsını uygulayabilirinı. uygulanıanı dedi. 

Benden önceki arkadaşlar, hükümetler döneminde bu müfettişler gelmiş: Yalnız burada bir 

güvensizlik var. 

MiLLI EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Ben güvenimi 

söylüyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, bakın, burada yazı var. Sayın ilakanı n,· 

Teftiş Kurulu Başkanlığına ... Diyor ki: "Milli Eğitim Bakanlığındaki müfettişler içinde yüzde 

75-80 oranında aşırı dinci bulunduğu ... " Yani, bir Bakan, kendi teftiş kurulu olan yüzlerce 

müfettişi itham ediyor. Yani, ben, böyle bir yaklaşımla Bakanın nasıl sağlıklı karar vereceğini 

buradaki komisyon üyelerinin idrakine sunuyorunı. Yani, isim yok, belli bir rakanı yok. somut 

bir delil yok, yüzde SO'i mürteci ilan ediyor müfettiş. Bütün miHcttişleri ... Ve ondan sonra da" 

"bu müfettişierin verdiği kararları uygulayıp uygulaınamakta ben serbestim" diyor. Zaten siz 

inanmıyorsunuz, onları potansiyel suçlu kabul etmişsiniz Sayın Bakan. Dolayısıyla, siz, kendi 

kurumunuzdaki yüzlerce müfettişi, benden önceki hükümetler döneminde. DYP dcincıııindc. 

ANAP döneminde alındı diye mürteci kabul ederseniz, siz o bakaniılda zaten ayrımcılık 

yapıyorsunuz demektir bana göre. 

MiLLI EÜİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLlJ (Sinop)- Mahmut Hey. 

okuduğun yazıyı hana verir misin? Cevap verirken kullanacağını da. 

MAIIMlJT GÜKSlJ (Adıyaman)- Yani, kendi imzanızla çıkan yazınız. 

MiLLi EÜİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÜLU (Sinop)- İsterseniz söyleyeyim 

hemen. 

MAIIMlJT OÜKSl J (Adıyaman)- Ben bitireyim isterseniz. 
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MİLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Bakınız, tırnak 

içindedir. Tırnak içinde yazılan ifade, bu benim ifadem değil, bir başkasından naklediyorum 

demektir. Söze başlarken, tırnak içinde "Milli Eğitim Bakanlığındaki müfettişierin içinde" diye 

başlıyor, tırnak bitiyor "öğrenilmiştir" diyor. Demek ki bu benim ifadem değil, ben 

söylemiyorum bunu. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- İmzanız var ama Sayın Bakan. Yani. buna 

katıldığınızı iınzanızla siz ... 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Sayın Başkanıın, 

hoşgörünüze sığınarak, karşılıklı konuşma şeklinde olmasın·. 

BAŞKAN- Karşılıklı konuşmayalıın, tamam. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Bakın, siz Türkçeyi çok 

iyi biliyorsunuz. Türkçeyi bileliğinizi varsayıyorum. Tırnak içindeki ifadenin altında imza da 

benim olsa. tırnak için4eki lafbenim değil demek değildir. 

göre ... 

AKİF GÜLLE (Amasya)- Nereden öğrenmiştiniz Sayın Bakanun bunu? 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Gelen bilgilerden. 

Tırnak içindeki ifade benim değil demektir. Görüyor musunuz ifadeyi? .. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, böyle, tırnak içi, tırnak dışı yerine, bana 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Türkçeele bu var ama. 

Dilimizin inceliği bu. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- ... o bilgiyi getiren kişilere. kardeşim. siz 

hukukçusunuz, somut delil getir, hangi müfettiş irticai faaliyete katılmış, hakkında soruşturma 

açılsın, varsa suçu ... 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Onlar da denilmiştir. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Ama~ yüzde 80'i, yüzlerce müfettişi siz mürtcci ilan 

ederseniz. baştan siz o insanlara gi.ivenmediğinizi ortaya koyuyorsunuz. Tabii. onların getirdiği 

raporlara da inanmamak gibi bir durum söz konusu oluyor. Ki, bu mi.ifettişlerin getirmiş olduğu 

raporlar da enteresan. 

Bakınız, olacak şey mi bu. Geçen gün geldi. Ünye İmam Hatip Lisesinde mü1cttişlcr. 

ilköğretim mi.ifettişleri teftişe gidiyor. Alınan karar nedir; öğretmenierin tamamına disiplin 

yönünden aylık kesme cezası ve idari yönden de hepsinin yerlerinin değiştirilmesi. Bakın. burada 

da mi.iJettişler böyle bir raporu nasıl verdiler bilemem: ama. burada da. bana güre. sizin o irticai 

ilhamınızdan belki çekindikleri. korktukları için. bunları bir slircyim de nılincci 11lıııadı~ıııı 

ortaya çıksın diye kendilerini herhalde ispat etmeye çalışmış giden mü1ettişler. Yani. bir 

okulda bir öğretmen, iki öğretmen, i.iç öğretmen hata yapabilir.. Olabilir; ama, biiti.inii suçlu 

derseniz, o zaman Milli Eğitim suçlu üretiyor demektir. Artı "okul müdürünün gürevden 
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alınması" filan diye yazıyor, müdür muavinlerine disiplin yönünden bir yıl süreyle 

kademe ilerlemesi gibi, bir okulu bütünüyle suçlu ilan ediyorsunuz. Bu nasıl bir okul ki. 

bütünüyle suçlu oluyor Sayın Bakanım. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Müfettişler, değil mi? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Evet, müfettişler öyle rapor vermişler. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Anladım. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Siz onları toptan mürteci olarak kabullcnirseniz, 

ınürteci olmadığını, herhalde toptan sürersem Bakanın gözüne girerim mi dedi, artık 

bilemiyorum, ben arkadaşlarım gıyabında konuşmak istemiyorum. 

BURHAN BIÇAKÇIOGLU (İzmir)- Bu ikinci raporu ilköğretim müfettişleri galiba 

vermiş. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Evet. 

BURHAN BIÇAKÇIOGLU (İzmir)- Ama, ilk söylenen ifadede. bakanlık ınüfettişleri ... 

İki müfettiş grubu arasında farklar var. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Yani, ilköğretim müfettişi Bakanlığa bağlı değil mi 

sonuçta? 

BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen ... isterseniz, Sayın Mahmut Göksu'nun konuşmasını 

dinleyelim, söyleyeceğini söylesin .. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, burada zaten şey var: "Sosyal bir kaosa yol 

açmıştır" diyor. Gerçekten, bugün eğitim bir kaos ortaınındadır. Herkes umutlarını kaybetıni~. 

mahkeme kapılarında davatarla hakkını aramaya çalışıyor. Bülent Arınç Beyin Genel Kurulda 

bahsettiği konuyu,.efendim, o Milli Eğitim Bakanlığının muhatabı değil, orada YÖK muhataptır. 

Burada dava var. Sonuçta sizin Milli Eğitim Bakanı olarak YÖK'ün İcraatlarından da sorumlu 

olmanız gerekir. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Takip ediyoruz dedik. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Çünkü. zaten YÖK'ün faaliyetlerini siz caıısipenli1L' 

her noktada savunuyorsunuz. Şimdi burada 12 I öğrenci kendi okuluyin mahkemelik ol ımı~. dulıu 

öğretmen olmadan mahkemelik olmuş ve mahkeme bu çocukları haklı görmü~ öğretmenlik 

hakları ellerinden alındığı için. Sonuçta, burada da sizin iradeniz olmadığını kimse söyleyemez. 

Diğer bir husus. Sayın Bakan. bu maddede. ben. TOrk Bayrağı. ımınevi değerlere 

bağlılıkla ilgili konuya gelmek istiyorum. 

BAŞKAN- Soru soruyorsunuz? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Soru soruyorum. 

Burada clcndiın. siz dediniz ki: ··Bu yönetmelikler ···birtakım kanunlar saydı nı:~.- rv1 illi 

Eğitim Temel Kanununun 2 nci maddesinde -ve bunu okudunuz. burada kanundu upw;ık- liirk 

Milletinin. Türk Milli Eğitiminin genel amacı. Türk Milletinin bütün lerılerinin 1\tatlirk inkıhıp 
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ve i lkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk M i Iletinin 

milli, ahlaki, insani, ınanevi ve kültürel değerlerini benimseyen ... " Burada bütün bunlar 

konulduğu halde, siz, 26 Şubat 2002 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Okul Öncesi Eğitim 

Kurumları Yönetmeliğinde bu ifadeleri... Hangi ifadeleri kaldırıyorsunuz; efendim, 'milli, 

manevi, ahlaki, kültürel, Türkçe, Türk Milleti, Türk Bayrağı gibi... Demin siz burada, bayrak 

deyince hangi bayrak olacak?! Niçin .yorum yapıyorsunuz? Türk Bayrağı diye yazın. Niye 

yoruma girişiyorsunuz? Yorum yapma ihtiyacını hissediyorsunuz ama bak değil mi? Ulus 

deyince ... Efendim, hangi ulus bu?! Yani, yorum yapmadan baktığımız z~man çıplak gözle. ilk 

anda aniayacak şekilde varken ... Ki, daha önce böyle olduğu halde. Ki, burada var işte, sizin 

yönetmeliğinizde var: "Çocukların hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce diye. 

Zaten bu önergeyi veren arkadaşlar da belirtmiş. Burada ben şunu söylemek istiyorum: Genelde 

sizin döneıninjzde Sayın Bakan, Türk Milletinin değerlerine karşı, Türk Bayrağına karşı, Türk 

Milletinin inançlarına, tarihine karşı bir uzaklaşma var. Mesela, Anavatan Partisi döneminde 

Milli Tarih. Milli Coğrafya olan kitapların "milli"sini kaldırıyorsunuz. Yani. olacak şey mi 

bunlar? 

Burada bayrak konusunda yapılan fahiş bir hata var. Bilmiyorum ne yaptınız şu hatayı 

yapan arkadaşa. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Siz biliyorsunuz ne 

yapıldığını. Hemen söyleyin onu da. Siz dürüst bir insansınız, söylersiniz. 

BAŞKAN- Sayın Göksu, özetle, neden ihtiyaç duyuldu yönetmelik değişikliğine 

diyorsunuz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Neden ihtiyaç duyuldu? Türk Bayrağı. Türk Milleti 

gibi ifadeler. milli, manevi, ahlaki... Bunlar kanunda olduğu halde siz yönetmelilde niye 

değiştiriyorsunuz? Kanun var, kanunun içine bunlar konulmuş. Milli irade buraya yerlcştirdiği 

halde, siz. yönetmelikle özellikle niye çıkartıyorsunuz? 

Bakınız. burada, daha önceki birtakım minyatürlerde Hazerfen Alunet Çelebi'nin resmi 

~u ~ekilde: Bunu izleyenler. sarıklı sakallı insanlar var. Sarık saka) o günlin bir gerçeğidir. Bugün 

yok. hiçbirimizin sarığı yoktur. Ama, kaldırılıyor. bir başka şekilde resim konuluyor. Niye: 

efendim. herhalde. bunlara çocukların gözleri alışınasın şekliyle. O günkü bir gerçek olarak onu 

koymak gerekiyorsa, koymalı. Bunlar niçin olmuyor? 

Sayın Bakan. bakın, burada yine sarıklı sakallı var, burada sakalı var. sarıkiarı 

kaldırılmış. Yani, çocuk o günkü tarihi bir resim olarak algılamak istediği zaman. o günkü insan 

böyle giyiniyorsa, bana göre, bunun böyle konulmasında hiçbir sakınca yok. Daha önce de böyle 

olmuş; ama, ne hikmetse, burada Sayın Bakanlık, Türk Milletinin değerlerine karşı. inançlarınu ... 

Ki. bakınız. bugün -yani. bunları niçin yapıyorsunuz diye soruyorum- kaos meydana 

getiriyorsunpz bundan dolayı. 
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YÖK, geçen gün rektörlere bir yazı gönderdi; Yahudi vatandaşlarımızın çocuklarının 

bayramlarını rahat yapabilmeleri, kutsal günlerinde izinli veya hoşgörüyle karşılanması 

noktasında. YÖK de sonuçta bir eğitim kurumudur veya eğitim kurumunun idaresi, 

yükseköğretimin en üst birimidir. Burada azınlık vatandaşlarımıza, Yahudi vatandaşlarımıza 

gösterilen bu hoşgörüyü ben saygıyla karşılıyorum, laik devlette olması gereken de budur. 

Herkes inancını sonuna kadar yaşamalıdır, istiyorsa; ama, Saym Bakanım, burada, Keçiören İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara yazdığı bir yazı var. Arkadaşlar, diyor ki: "Okullarımızda 

uygulanmakta olan ders programlarında ve ders saatlerinde herhangi bir değişikliğe 

gidilmcyecek, iftar saatinde eğitime ara verilmeyecek. Yani, Yahudi vatandaşlarımıza gösterilen 

hoşgörü yü ... Çocuk akşama kadar oruç tutmuş, iftar saatinde 1 O dakika müsaade edilse ... Bu, 

idari oluyordu. Niçin efendim, özellikle, bu müsamahayı göstermeyeceksiniz diye... Ve bu 

müsamaha gösteren idareci ve öğretmeniere de soruşturma açılacağını yazıyor. Yani, bu ülkede 

insanların inançlarını yaşaması için azınlık mı olması lazım Sayın Bakanım! Yani, burada bir 

kaos vardır. Doğrudan doğruya, o azınlık vatandaşiara gösterilen hoşgörüyü, maalesef, bu 

ülkenin gerçek sahipleri olan çoğunluğu göstermiyorsunuz ve kaos meydana geliyor. 

Bakınız, Talim Terbiye Kurulunda 16 üye olması lazım. Şu an 11 veya 12'yle çalışıyor. 

Her kurul üyesi bir dersten sorumludur. Şu anda dersten sorumlu olmayan kurul üyeleri 

hangileridir; Türk Dili ve Edebiyatı. Niye;· çünkü, Türk'e karşı, Türk'ün tarihine karşı, 

edebiyatma karşı... Zaten, failatün, failatün dönemi bitti derken geçmişi inkar ettiğinizi ortaya 

koydunuz burada. Türk Dili ve Edebiyatı sorumlusu yoktur, bir de. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

yoktm Sayın Bakan. 

Bu dönemde satanİzın çıkmıştır, misyonerler çıkmıştır, Moon Tarikatı çıkmıştır. 

l Jzakdoğ~_dan aydınlatıcılar gelmiştir. Bunlar neden geliyor; biz, Türk milli eğitimi olarak, legal 

olarak. insanımızın ruh dünyasını kendi inançlarımızia aydınlatmadığımız zaman bunlara alan 

açılıyor, boşluklar meydana geliyor. Bugün Din Kültürü öğretmenlikleri boştur. Bunun örneğini 

ben Sayın Bakana mükerrer defa söyledim. Benim çocuğum Başkent lıköğretim Okulunda 

okuyor. dört seneden beri Din Kültürü öğretmeni yoktur. yoktur. yoktur dedim. en son -Milli 

Eğitim Komisyonu üycsiyim. anlataınadım- çocuğumu aldım, başka okula verdim. Yani. burada, 

Sayın Bakan. sizin tutumumız bunu gösteriyor. niçin bunu yapıyorsunuz diye soruyorum. 

Ayrıca. burada, Yüksek Öğretim Kurulu. Hacettepe Üniversitesine gönderdiği bir 

yazıda. öyle bir öğretmen tipi ortaya çıktı ki, alanı iyi bilen; ancak, öğrencilerle iyi ill:tişim 

kuramayan öğretmenler var diyor. Bundan dolayı, efendim, Edebiyat Fakültesinde okuyan 

öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olanlaı;ı öğretmen alamayacak: umu. ingiliz 

Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercinılik ve Tcrdimanlık 

Böltimünden mezun olanlar öğretmen oluyor. Aynı fakültede değişik bölümlerde okuyor: Türk 

Dilini okuyan çocuk öğretmen olamıyor: ama. ingiliz Dilinde okuyun oluyor. Eğer. bu. bildiğini 
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öğretemeyecekse, İngiliz Dilindeki de öğretemez. O zaman bu ayrımcılığı niye 

yapıyorsunuz, aynı fakülteele okuyan çocuklar arasında bu ikilemi niye ortaya koytıyorsunuz 

diyorum Sayın Bakan. 

Diğer bir olay. Siz, efendim, ÖDYM'yi savundunuz doğal olarak, "o yönetmelikte 

benim de iradem var" dediniz; ama, ÖSYM, bugüne kadar güvenilirliği tescil edilmiş bir 

kurumumuz. Öğretmenlik sınavları ÖSYM'de yapılıyor; ama, meslekte ilerleme veya yurtdışı 

sınavları, yani, bir yere gelmek gibi, bir makam elde etmek gibi konular olduı;iu zaman 

ÖDYM'ye veriliyor. Bakınız, burada "kendini kanıtlamıştır" diyor. Yusuf İpekli adlı bir Milli 

Eğitim görevlisi, 2001 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Okul ve Kurum Yönetmeliği adaylarının 

hizmet içi eğitim sonrası değerlendirme sınavından dolayı Ankara Beşinci İdare Mahkcıncsinden 

karar almış. Diyor ki: "Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı..:· 

Burada hukuka aykırı işlemler olduğunu mahkeme tescil ediyor. Siz diyorsunuz ki ... 

MİLLİ EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Soru iptali, değil mi'! 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Hayır, taban puan vermemişsiniz. 

MİLLİ EÖİTİM BAKANI METiN BOST ANCIOÖLU (Sinop)- Soru iptali. evet. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Eşitlik ilkesi ihlal edildiğinden. 

Efendim, burada Osman Nuri Demirel konusu geçti yine. Tabii, burada ··hukuk 

hepimize lazım, hukukdışı uygulamalan ben asla yapmıyorum" dediniz. Efendim. burada bir 

sürü isimler var. Aslında biz Sayın Komisyonu şunu söyledik: Burada ismi geçen arkadaşları 

buraya çağırarak, birtakım belgeleri... Birtakım atamalar var; hakları olmadığı halde üst 

makamlara atanmış, bunlar niçin atanmış? .. Ayrıca, bazı arkadaşlarımız. görevden alınması 

gerekirken, yani. yasal olarak, özlük hakları olarak tutmadığı halde devam ettiğine dair. .. Mesela. 

Osman Nuri Demirel. Şu an mahkeme devam ediyor. Bu konuda benim verdiğim kararla. 

Danıştayın kararı örtüşmeyebilir, bu normal diyorsunuz. Peki. bu şahıs. TTK'da Kültür ve Yayın 

Daire Başkanlığına getirilmiş. TTK Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde. bir insanın daire başkanı 

olabilmesi için üç yıllık süre lazım. Bu adamda bu süre tutmadığı halde böyle bir başkanlığa 

gctiriyorsunuz. Sonra ben bu zatın hizmet belgesine baktım, burada doktora yaptığına dair 

herhangi bir işaret olmadığı halde yazılannda doktor unvanını kullanıyor. Nasıl kullanıyor bu 

şahıs? Dolayısıyla, burada olumsuz rapor verilen kitapları olumlu hale getirmiş ciaksille silcrek: 

çünkü. menfaat bağlantısı olduğundan dolayı. Bu kadar şaibeli olan bir insanı h<lla görevde niçin 

tuttıyorsunuz diye de ben yine soruyorum. 

Ayrıca, Saym Bakan, norm kadroyu söylediniz. Ben bunu Genel Kurulda da -siz 

oradaydınız- söyledim. Eğer herkese uygularsanız sizi tebrik ederiz dedik: ama. daha sonra. 

eşitlik ilkesine aykırı olarak polis eşlerinin, asker eşlerinin, öğretmen eşlerinin bundan muaf 

tutulduğuna dair... Bu var mı. yok mu acaba? 



-80-

MİLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Bu, Bakanlığımızın 

bir genelgesi değil, Bakanlık emri de değil, bir Bakanlar Kurulu kararıyla yönetmelik 

değişikliğidir. Tarafıından yapılmamıştır, tarafıından sevk de edilmemiştir. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Biliyorum bunu. O zaman bu yönetmeliğin bizatihi 

kendisi hukuka aykırı. Ama, siz, norm kadro diye çıktığınız zaman, herkese istisnasız bunu 

uygulayacağım dediniz. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Yönetmelikler 

çerçevesinde uyguluyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Ama, sonuçta, yine gariban öğretmenin başına 

patlıyor kabale Niye; polis eşi gitmiyor, asker eşi gitmiyor, öğretmen eşi gitmiyor, sahipsiz 

öğretmen gidiyor. 

MiLLI EGİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Öğretmen eşi gitmiyor 

diyorsunuz, öğretmenin başına patlıyor kabak diyorsunuz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Hayır, sahipsiz, gariban öğretmen diyorum. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METİN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Efendim, lütfen bir tane 

isim söyleyin haksızlığa uğramış olan. Bir tane isim söyleyin bana. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Ben çok isim söylerim. Ben sadece genel çerçeve 

üzerinde duruyorum Sayın Bakan. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Peki. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Meslek liseleriyle ilgili kesinleşmiş karar olduktan 

sonra, yani, kesinleşen yargı kararından sonra ben hiçbir zaman aksini yapmadım diyor meslek 

liseleriyle ilgili. Bakınız, burada, Danıştay Sekizinci Dairenin vermiş olduğu bir iptal kararı var 

Sayın Başkan. 22.3.2001 tarihinde. Daha sonra itirazınız üzerine İdari Dava Daireler Genel 

Kuruluna gidiyor, orada da, 12.10.2001 tarihinde, Sekizinci Daireyi tasdik edecek şekilde bir 

karar çıkıyor. Daha sonra 13.11.2001 tarihinde bir dava daha açılıyor. Yani, 1 I ay sonra. Madem 

burada böyle bir dava ... 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Yanlış açmış. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, yanlış açmış derken, demekkimağdur oldu 

ki açmış. Zaten burada da diyor: "Daha önce açılan davalarda verilen kararlar söz konusu 

olduğundan. buna karar vermeye gerek kalmamıştır." Mağdur olmadan insan niye gitsin açsın? 

Mahkeme l.;apılannda süri.inınek herhalde hoşuna gitmez. Dolayısıyla, orada. meslek liselerinin, 

gcçi~ noktasında. Danıştayın vermiş olduğu karardan sonra, 1 1 ay sonra kesinleşen karardan 

sonra yine dava açıldığı, bu tür yasadışı uygulaınaların devam ettiğini ortaya koymaktadır. 

Yine bize gelen, Milli Eğitim Komisyonu üyesi olmam hasebiyle, bu şekilde meslek 

lisesi ınüdürlcri. eğer normal liselere geçişe izin vermişse birçok lise müdürünün de görevden 

alındığı haberleri bize gelmektedir. Yani, burada biz baştan şunu ... 
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BAŞKAN- İsterseniz şöyle yapalım. Yani, bu yeni yasal düzenlemelere ilişkin bir 

çalışınanız var mı şeklinde soruyu tevcih edelim. Böyle bir usul varsa, hangi kanuna, hangi 

nizama, maddesi, gerekçesi gösterilerek iletelim. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Bir o. Bir de, alınan yargı kararlarından sonra bu 

uygulamaya niçin devam edilmiştir? Sorunun biri de budur Sayın Başkan. 

Yine, burada, yargı kararları deniliyor. Cumali Demirtaş, mahkeme kararıyla ... Efendim, 

bu da bir daire başkanı. Görevine dönmesi gerekirken, bir türlü iki sefer almış; ama, ne hikmetse, 

APK'da uzman olarak tutuluyor ve bir türlü görevine getirilmiyor. Tabii', ben, değerli Başkana 

ve arkaclaşlarıınıza, bu arkadaşların buraya gelmesi gerektiğini söyledim; ama, ne hikmctse, 

Sayın Bakanı çağıralım dediler, biz de bugün sizi dinlemiş olduk. Burada da yargı kararlarını 

takmadığınız ortaya çıkıyor. Bununla ilgili yine. gelen, Trabzon'dan, işte bir öğretmen 

mahkemeye vermiş, yürütmenin durdurulması kararını alınış;aına ... 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın)- Bu arkadaşın bulunduğu makam, alındığı makamdan üstte 

mi, altta ını? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Altta herhalde değil mi; daire başkanlığından 

uzmanlığa alınmış. Altta oluyor. Yani, uygulanmıyor. 

Tabii, daha başka şeyler de var. Burada, geçen geldi. Nerede; Gebze'de mi, İzmit'de 

mi? ... 

BAŞKAN- Mahmut Bey, bunları yazılı ya da sözlü soru önergesiyle başka zaman 

verebiliriz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, sözlü olarak Sayın Bakana sorayım, bilgisi 

olsun. 

BAŞKAN- Bunlar, soruşturma ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Şimdi, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı bir 

görevlimiz yoktur dediği halde okul müdürü, kızcağız başının örtüsünü çıkarmış, peruk takmış, 

yoktur diyor; ama, ona rağmen görevelen alınıyor. Yani, bunlar hukukdışı ını, değil mi? l3unları 

sormak istiyorum Sayın Bakan. 

Ayrıca, yurt dışına gönderilen personel hakkında ... Efendim, bunlar, tabii, eşitlik ilkesi 

içerisinde gönderiliyor, imtihanlar yapılıyor denili yar. Bakınız, burada, I 4 tane. "Görev alamaz'' 

demiş I3ener Corelan Bey. 

MiLLI EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Komisyon ... 

M/\IIMUT GÖKSU (Adıyaman)- Komisyon demiş. Tabii, bunlar sııüıvı kazanmış, 

nıülakata gelmiş, kurslara katılmışlar. "Görev alamaz denilmesinin sebebi, sadece, yapılan 

güvenlik soruşturması; ama, Danıştay Beşinci Dairenin vermiş olduğu bir karar var: "İstihbari 

nitelikteki güvenlik soruşturması raporları, başkaca somut bilgi ve belgeyle doğrulannıadıkça tck 

ba~larına hııkı.ıki bir delil olarak gösterilemez" deniliyar ve burada çok garip, bir arkadaşin ilgili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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gizlilik araştırması içerisinde yapılan bir soruşturmada diyor ki: "Çevresinde aşırı dindar 

bir kişi olaraktanındığı ve eşinin tesettüre uygun giyindiği şeklinde bilgi verildi." Şimdi. burada 

suçun şahsiliği diye bir olay olması lazım. Hukukçu olduğunuzu sık sık vurguluyorsunuz. Yani, 

benim kardeşim suç işlemişse bundan dolayı ben niye günahkarıın, ben niye zan ~ıltına 

giriyorum, anlamak mümkün değil. Yani, kardeşi dindar ... Efendim, dindarlık ne zamandan beri 

suçsa, tabii, bunu da ayrıca sorgulamak lazım. Yani, bu ülkede siz dindarlığı suç sayarsanız. işte 

satanizm, işte Moon Tarikatı, işte falan sapık ideolojiler, tarikatlar din adına ortaya çıkacak, 

kendisini de asacak, bu milleti de yasa boğacaktır. Dolayısıyla Sayın Bakan, burada şunu 

soruyorum: Bu arkadaşlar sınavı kazandığı halde, imtihanları kazanmışlar, kursa katılmışlar, 

niçin çevresindeki insanları veya hanımının giyinişine takılarak bu insanların bu özlük 

haklarını ellerinden alıyorsunuz? Bu arkadaş kazanmışsa, başarılıysa, bırakın 'gitsin diyorum. 

Ama, bunun yanında, tam tersine -hukukdışı uygulamalar sadedinde- mesela, bir Haspolat diye 

Muş Milli Eğitim Müdürü var. Bu arkadaşımız birçok konuda soruşturma geçirdiği halde. Muş 

Milli Eğitim Müdürlüğünde, daha sonra da Bakanlıkta çok önemli bir göreve geldiği belgesi 

burada var; ama, zamanınızı almamak için aramak istemiyorum. 

Yine1 burada Mühribe Akyol, teftiş kuruluna yazmış olduğu bir dilekçede, Talim 

Terbiyede yapılan birtakım yolsuzlukları, birtakım haksızlıkları, birtakım tacizleri, cinsel 

tacizleri çok açık ve seçik ortaya koyduğu halde maalesef dikkate alınmaını ş. Yani, bu herhangi 

bir bayan değil. Geçen hafta burada bu konuyu söylediğim zaman, efendim, burada her dilekçcyi 

verenin dilckçesini işleme mi alacağız ... Herhangi bir bayan değil bu, Talim Terbiycdc kitap 

inceleme kurulunda çalışmış olan bir bayandır. Bana göre, mutlaka bunların dikkate alınması 

lazım diye düşünüyorum. 

Ayrıca, denklik konusunda mağdurlar meydana gelmiş. Yurt dışında mezun olmuş. 

gelmiş burada lisans üstüne yüksek lisansı yapmış. Dokuz yıl öğretmen olduktan sonra. öğretmen 

olduğu okula memur olarak atanmış. Yani, ınüktesep diye bir olay var, hak var, hukuk var. 

Yani, bu insanlar öğretmen olduktan sonra ... Yani, bir yasa veya bir yönetmelik çıkarıp sizin 

avukatlık hakkınızı elinizden aldık desek, bu ne kadar hakka, hukuka uyarsa. o !.;işinin 

öğretmenlik hakkını da o yaştan sonra almak o kadar uyar diye düşünüyorum. Feryat ediyor. 

ligan ediyor adam. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Danıştay haklı buldu 

hizi ama. Yani, ya uyacağız ya uymayacağız Danıştay kararlarına. 

MAIIMlJT GÜKSU (Adıyaman)- Efendim, Danıştay, bundan sonrası için: yani. siz. 

yliksekokulu. i.inivcrsitcyi, şu şu şu f~ıkültclcrdc l~ılan ülkelerde okursanız bundan sonra sizin 

denkliğiniz yapılmayacak derse izahı var bunun; ama, on sene önce mezun olduğu okuldan. 

gelmiş. tknkliğini almış, öğretmen olmuş, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış. Bir anda on 
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yılını tırpanlıyorsunuz bu insanın. Yazık değil mi! Yani, bu insanları ülkesine küstürmenin 

kime ne faydası var. Küstürüyorsunuz. Dolayısıyla, bana göre, yanlış yapıyorsunuz diyorum. 

Yine, burada, son maddede bir şey demişti Sayın Bakan. Bir yönetmelik vardı da ... 

MİLLİ ECiİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Kılık kıyaü:t 

yönetmeliği. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, orada ekiediğiniz bir şey var. Sembollerden 

bahsediyorsunuz. Aynıncılığa götürecek sembol takarsa disiplin yönetmeliğine göre suı; oluyor. 

O sembolden maksadınız ne, söyler misiniz? 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Hepsine toplu cevap 

vereyim. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Veya bir şey sorayım. O zaman şöyle soruyorum: Bir 

Hıristiyan çocuk boynuna haç takıp okula giderse -semboldür, dinisemboldür-bu çocuk disiplin 

suçu işlemiş olur mu? Hıristiyan çocuk, haç takıyor ve gidiyor. Ki, o veya diye başlayan -çok 

kısa- ayrııncılığı ortaya koyacak sembol takarsa disiplin suçu işler diyorsunuz. Bu Hıristiyan 

çocuğu da disiplin suçu işlemiş sayar mıyız? Sayarsak, laiklik açısından yaklaşımımız doğru olur 

ımı? inancı 1-Iıristiyansa ... 

BAŞKAN- Sayın Göksu, lütfen, bütün sorularımız faraziye üzerine olmasın. Hangi 

kanun ve nizama ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, yönetmeliği soruyorum ben. Diyorum ki: 

Haç işareti takarak okula giden çocuk ... Çok net soruyorum Sayın Başkan, bunda anlaşılmayacak 

bir şey yok ki. 

EVLİY A PARLAK (Hakkari)- Burada soruşturma önergesinde olmayan hususlar 

sorulmasın. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Nasıl yok beyefendi; bak, kaosa diyorum: yaptığı 

uygulamalarla kaos meydana getirmiştir diyorum. 

O haç işareti takıp da okula giden çocuk disiplin suçu işlemiş midir, işlememiş midir? 

MiLLI EGİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Bittiyse. hepsine bir 

cevap vereceğim. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, daha bitmedi: ama, isterseniz ... 

BAŞKAN- Hepsi bitince cevap verirseniz efendim. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Tamam, o zaman bitireyim. 

Burada, Murat Gürkan Gülcan diye bir isimden bahsediliyor. Bu şahıs hakkında ... Onur 

Kaya diye yine ... Bu, şu anda Zonguldak İl Milli Eğitim Mi.idi.irü olarak herhalde -hatırıında 

kaldığı kadarıyla- görev yapıyor. Bu şahıslar hakkında. efendim. mesela. Jandarma ( rl!ncl 

Komutanlığının Murat Gürkan Gülcan hakkında yazısı var: "Devletin ulusal şahsiyı.:tinı.: karşı 

işlenmiş cürümler suçundan dolayı'' diye devam ediyor. Fiş açılan bu şahıs Bakaniıktu şu an 
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önemli bir görevde bulunuyor. Bu şekilde, devletin ulusal şahsiyetine karşı suç işleyen bir 

şahıs, ayrıca, okullarakitap yazma komisyonunda da görev alıyor. Yani, devlete karşı suç işleyen 

insan sizin tarafınızdan adeta ödüllendiriliyor. 

MiLLI EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)-· Suç ımı işlemiş, 

fiştenmiş mi? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, bu noktada, Jandarma Genel 

Komutanlığının yazdığı var: "işlenmiş cürümler suçundan dolayı fiş açıldığından ... " Bu nereye 

yazılmış; Milll Bakanlığına, size yazılmış zaten. 

MiLLI EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Anladım. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- "2001 tarihinde mahkeme kararıyla istenmiş; fakat, 

bugüne kadar herhangi bir cevap alınamamıştır." İşte bilgi veriyor bu konuda. Yani. kitap 

yazacak bunca öğretmenimiz varken, böyle, devletine karşı aleni bir tavır içerisinde veya gizli 

bir tavır içerisinde olan insanı niye kolluyorsunuz, bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. 

Sonra, bir vakıf kurulmuş Sayın .Bakan. Nedir bu vakfın adı; Uzaktan Eğitim V aldi. 

Vakfedenler, Ruhi Esirgen ... 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Tarih? .. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, bu tarihi söyleyeceğim ben. 1995. 

Ancak, Bener Cordan, Ruhi Esirgen. Yani, bu insanlar yanlış yapmışsa. sizin 

döneminizde de daha üst. .. Bener Co rdan m üsteşar olarak devam etmiş, Ruhi Esirgen de terfi 

ettirilmiş Genel Müdürlüğe. Bu insanlar yanlış yapmışsa, niçin terfi ettirdiniz diyorum ben size. 

Evet diyeceksiniz, bu benden önceki dönem. 

Şimdi. burada, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden 392 milyon lira para toplanmı~ ,.~.: 

bu vakfa aktarılıyor değerli arkadaşlar; yani, öğrencilerden toplanan para vakıüı nasıl aktarılıyor'! 

Kamu kurumlarının açmış olduğu, kurmuş olduğu vakıtlara kurumlardan para 

aktarılamayacağına dair Danıştay kararı olmasına rağmen. Tabi burada vnidin gayeleri arasında 

bireylerin sağlık, eğitim, meskeni, emeklilik, yardım falan aslında böyle bir va kır da olmaz. 

Yakıt: mal birliğidir. bir mal ortaya konulur, fakir fl.ıkaraya dağıtılır. Bunun amacı da ltırklı. o 

bizimle alakah değil. Burada sormak istediğim. 392 000 000 para öğrencikn.kn toplayıp nasıl 

vaküı aktarılmış? I 995 yılında olmasına rağmen. bunu aktaran insan Ruhi l·:sirg~.:n si1.in 

zamanınızdaniye daha üst birimlere tayin edilmiş? Madem öyle bundan hesap sorımını1. la1.ım. 

Bu talim terbiye kurullarında oluşturulan inceleme komisyonları yönetıııeliklcre uyuyor 

mu. uymuyor ımı? Uyınadığına dair elimizde bilgiler var: yani. meslckk ~.:n a1 llll yıl. 

ihtiyaç duyulan alanlarda ise en az beş yıl şartı arandığı halde. ders kitapları iııcd~.:m~.: 

komisyonlarına üye seçimi hakkında elimizde olan bir belge de. üç yıllık. liç yıllık. dürt yıllık. iki 

yıllık öğretmenler var: yani. 600 000 kadrosu olan bir Milli l·:ğitimde on yıllık ,·~.:ya hq yıllık 

öğn.:tmen yok ımı da iki yıllık öğretmeni özellikle getiriyon11 .. Burada tabi ı;ok !'arklı ~·.:~ l~o:r. lliı; 
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alakası olmayan branşlarda farklı kitapları inceleyen arkadaşları da maalesef, zaman zaman 

basında okuyoruz. Bunlar da Bakanlığımızın acı gerçekleri. 

BAŞKAN - Bunların sayıları ne kadar Sayın Göksu, bunları bir öğreneliın de; çünkü, 

ben özellikle Sayın Bakana, Genel Kurulun görüşüp kabul etmiş Meclis soruşturması önergesiyle 

tespit edilen alan ve çerçevenin dışına çıkmaması hususunu tekrar rica edeceğim. 

Kaç tane daha okuyacaksını~? , 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Bitmek üzere. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın)- DilekçeKomisyonu gibi, kaç tane, zaman alacak ... 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - İstcyeceğinı zaten, 

onları rica edeceğim. 

BAŞKAN - onları biz Sayın Bakana da verelim. 

MAHiv1UT GÖKSU (Adıyaman) - Tabi Sayın Bakana memnuniyetle veririz. Dileriz 

bu... Burada var değerli arkadaşlar; yani, açıp bakarsak burada zaten arkadaşımızın vermiş 

olduğu, bu arada bize gelen bilgi ve belgeler, bütün bunları söylerken dilerim bunların, Sayın 

Bakan yanlış olduğunu, bu iddiaların, bu isnatların temelsiz olduğunu söyler, ikna eder biz de 

mutlu oluruz: yani, Milli Eğitim Bakanlığı iyi ve güzel yürürse biz kendisini tehrik ederiz, 

bunu ben bütün kalbimle söylüyorum; yanlış 

anlamayın. Mesela, bunu mükerrer defa söylüyorum, DSP'li olan birçok bakanı tehrik 

cdiyor~z biz. Eğer norm kadroda siz o deliği açmasaydınız, sizi tebrik ederdiın. 

MİLLİ EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - Hala ben açtım 

diyorsunuz ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Yine Sayın Bakanım, Bakanlık merkez teşkilatı ... 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın)- Milli Eğitim Şurasını toplayalım daha iyi ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Ne alakası var Ali Bey Şurayla? 

BAŞKAN -Ali Bey lütfen, Mahmut Beyi dinleyelim. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim söylediğim şey Şurayla alakah değil. On 

yıl şartı aranınası gerekirken, kitap yazan öğretmenlerden niye iki .yıllığı çağırdın diyoruz. 

Şurayla alakası yoktur. Bakanlığın icraatıyla ilgili bir olay. Demek ki. on yıllıklarda kafasına 

uygu bulamadı. iki yıllıklarda buldu çağırdı. 

BAŞKAN- Siz sorunuzu sorun. yorum yapmayalım Mahmut Bey. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Şimdi burada Sayın Bakan, merkez teşkilatında ve 

Talim Terbiye Kurulunda yasanın öngörmediği yapılanınalar var. Mesela, orada Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğünde 4 tane daire başkanı varken, bir 4 tane daha ihdas edilmiş. 

Cahit Ulu, Erol Düzgün, Hilal Bereket Bu Cahit Ulu'nun öğretmen kadrosuyla olduğu hem de 

daire başkanı unvanı kullandığına ait belgeler var; bunlar doğru mu, ne derece doğru. bunlar 
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hakkında da bilgi vermenizi ben istiı·ham edeceğim. Bu İstanbul' da olan, aydınlanmak .. 

isteyen çocuklarıımza kelepçe olayı. Ben okula girdikten sonra ancak ben karışının diyorsunuz. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Karışırım değil, 

sorumluluğum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Burada bir bakan olarak değil, bir baba olarak 

soruyorum. Ekranlarda gözüktü, saçı başı çekiliyor, kollarından tutuluyor. İçişleri Bakanlığının 

bugün bana vermiş olduğu cevapta diyor ki, müfettişler vardır, şu an teftişi yapılıyor. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Talebimiz var. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Soruşturma devam ediyor. Şu an 400-SOO'e yakın 

burada her gün velileri görüyoruz, bizimle alakah değil, gidin Sayın Bakana diyoruz, belki 

merhamete gelir bir çare bulur. 400-500 öğrenci dört aydan beri okula giımiyor. Biz bu 

çocuklarımızı legal çatının altında aydınlatmak varken niçin sokağa terk ediyoruz?! Bir baba 

olarak, bir gün oturup da yahu yaptığımız doğru değil diye niçin demiyoruz? Siz Milli Eğitim 

Bakanı olarak, sıradan bir insan değilsiniz, Bakan olarak niçin buna müdahil olmtıyorsunuz diye 

soruyorum Sayın Bakana? Bir baba olarak, o çocukların dünyaları yıkılıyor, umutları ortadan 

kalkıyor. 

Ayrıca -efendim uzattığım için kusura bakmayın-bakınız burada yasadışı uygulamalarla 

ilgili lüzumu ımıhakamesi verildiği halde, fakat, Bakanlığınız tarafindan hala görevlerinde 

tutulan isimler var. Nedir bu; Aydın Özyar. Bu ismi bilmiyorum hatırhyor musunuz? İstanbul İl 

Milli Eğitim Müdür Vekili iken, Öğretmen Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı Hasan Terzi ile 

beraber işlemiş oldukları hukukdışı uygulamalar var; ama, buna karşı Danıştayın da vermiş 

olduğu karar burada. Bahçelievler Halit Ziya Uşaklıgil İlköğretim Okul Müdürlüğüne Atıf 

Cengiz isimli öğretmenin atanması usulsüz işlemler yapmakla ilgili Danıştayın vermiş olduğu 

karar olmasına rağmen bu şahıslar hiç yerleri değiştirilmeden usulsUzlUklerine devam ediyor: 

ama. siz. maalesef bu usulsüzliiklcre dur demiyorsun uz. 

Değerli Bakanıın, yurtdışıyla ilgili bui·ada çok değişik bilgiler var. Burada bir örnek var, 

Arzu rcrah Kara diye. B~ı. ı 993 yılında Milli Eğitim Özel Kalem Müdürü iken. daha sonra bu 

yurtdışına gidiyor; fakat, yurtdışına gittikten sonra yönetmeliğe uymadığı halde bunun 

uzatmasını yapıyorsunuz. Diyeceksiniz bu ı 997 yılında ben yokken işte falan bakan zamanında 

yapılmış: ama. ne var ki. sizin zamanınızda da bu ... 

MİLLİ EGİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Hiç uzatmadını. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Burada var uzatnıası. göstereyim size. O Selim 

Mutlu ilc ilgili de var. burada Danıştayın vermiş olduğu karardan sonra. yanlış olduğuna dair. 

uzatmalar var. dileyclim bunlar yanlış olsun. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Yanlış. 
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MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Tekliflerinde imzası var paragrafİ olan müsteşar 

ve müsteşar yardımcıları ya da vekilieri hakkında suç duyurusunda bulunmasını -ki o zaman 

müsteşar ve yardımcıları, sanıyorum müsteşar sizin de uzun dönem müsteşarınız oldu- 2.2.2000 

-siz Bakankeıi- tarihinde oybirliğiyle karar veriliyor; ama, herhangi böyle bir suç duyurusunda 

bulunma ihtiyacında hissetmiyorsunuz. 

Ayrıca yurtdışına gönderilirken gittiği ülkenin dilini bilme şartı varken. burada 

enteresandır, kendisi Fransız dili edebiyatı öğretmeni olduğu halde Hamburg'a gönderiliyor, 

Almanya'ya. Belki orası çok fazla, diyeceksiniz ki, Almanca da bilebilir, mi bilemiyorum ama. 

Şinasi Okur, sizde müşavirlik yapıyor mu Sayın Bakan? 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Hayır. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Yapmıyorsa diyeceğim bir şey yok o zaman. 

Şimdi efendim burada, Konya Valiliği Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir program 

çıkarıyor ve kaymakamlık olarak imzalattırıyor diyor ki, 8 inci sınıft:a okuyan ilköğretim okulu 

öğrencilerinin hayata hazırlanmalarıyla ilgili kaymakamlık makamından alınan kararla: yani, 8 

inci sınıfla. okuyan çocuklara meslek liselerini gezdirecekler, tanıtacaklar, çocukları hayata 

hazırlayacaklar. Bir program yapmışlar, gayet güzel, tebrik ediyoruz. Anadolu Kız Meslek 

Lisesi, Anadolu Teknik Lise, Ticaret Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi var: ama. burada 

birtakım meslek liseleri alınmıyor; niçin alınmıyor? 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Verin de sorayım ben. 

Şimdi duyuyorum 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Sorun işte, ben onun için bilgi veriyorum. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Yani bilmem neredeki 

kaymakamın böyle bir uygulamasını ben şimdi duyuyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, onu için size soralıın diyoruz. Keçiören 

Milli Eğitim Müdürüne sorun, çocuklara itlar saatinde ne olur 1 O dakika izin versen iz. yani. bu 

ülke Müslüman ülke diyoruz. Yani, Yahudi vatandaşımız bayramını yapsın ... 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) 7 Not aldım onu. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Onu da sorun. Biz istiyoruz ki. kaos olma~ın. kavga 

olmasın herkes huzur içinde bir dönem geçirsin, biz bunları bunun için dile getiriyoruz. Yoksa 

gayemiz kimseyi suçlamak falan da değil. 

Aldığım notlar çerçevesinde burada sözlerimi bitiriyoruın. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Mahmut Bey. 

Sayın Bakanun tekrar hatırlatmaya gerek görmüyorum ama ... 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Efendim. başka 

arkadaşların da konuşmalarını dinleyeyim, sorularını alayım, toplu cevap vereyim. 
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AKİF GÜLLE (Amasya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım; öncelikle 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Sayın Bakanımızı dinledile Kendisi elbette hem Milll 

Eğitim Bakanımız ve hemen bunun yanında da hukukçu bir kimliği var. Bu ınantık içerisinde 

burada söz konusu olan iddialarla alakah düşüncelerini ifade etti, biz de kendisini zevkle 

dinledik. 

Değerli arkadaşlar, birincisi, bu soruşturma önergesinin genel gerekçesinde Sayın 

Bakanla alakah en çok isnat edilen suç, uygulamalarıyla vatandaşları devletle karşı kanya 

getirerek sosyal bir kaosa yol açmış, keyfi ve ideolojik yaklaşımlarıyla eğitim dünyamızı 

kargaşaya düşürmüştür şeklinde bir tespit var. Bu tabi çok ciddi bir tespit, çok ciddi bir iddia; 

yani, vatandaş ile devletin karşı karşıya getirilmesi, eğitimin bir kaosa sürüklenmiş olması iddiası 

elbette önemli bir iddia, ispat edilmesi gereken bir iddia; buna kesinlikle inanıyorum. 

Uygulamalarla alakalı, her ne kadar Sayın Bakanımız sık sık hukukçu olduğunu ifade etmiş 

olmasına rağmen az önce değerli arkadaşımızın ifade ettiği birtakım uygulamalar, maalesef: ne 

mevzuat açısından ne de genel hukuk ilkeleri açısından ne de kanunlarımız açısından pek fazla 

dayanağı alınayan şeyler. Bunlarla ilgili Sayın Bakan mutlaka bir şeyler söyleyecek. Mesela en 
\ . 

basitinden Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüyle alakah olarak Sayın Göksu bir ifadede 

bulundu, onayla biz onu kurduk dediniz. 

MİLLI EGİTİM BAKANI METiN BOST ANCIOÖLU (Sinop) - Evet. onay la 

kurulmuştur. 

AKİF GÜLLE (Amasya)- Yani, onayla bir daire başkanlığının oluşturulması ne kadar 

hukukidir değildir bunlara mutlaka sayın Bakan cevap verecek. Ben bunlarla değerli 

vakitterinizi almak istemiyorum; ancak, az önce burada söz konusu edilen bir belge ve üzülerek 

belirteyim, böyle bir belge karşısındaki Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanının ifadesi, 

savunması açık söylüyorum beni fevkalade rencide etmiştir. Şimdi belge değerli arkadaşlar. az 

iincc burada gündeme geldi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Türkiye'nin en 

büyük ilinin; yani, İstanbul'un Milli Eğitim Müdürünü şikayet ediyor, belge bu; bir. İkincisi, 

yine şu anda Bakanlığın çok önemli bir kurumunun genel müdürü hakkında ... 

Mil:Lİ EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - Şikayet etmiyor. 

inceleme emri veriyor. 

/\KİF GÜLLE (Amasya) - İzin verin Sayın Bakanım... Bir Bakan genel müdür 

hakkında ~öylcymiş diyor, bunlar emir veriyor, sizin diyor kurumunuzun da yüzde XO'i şu şu. 

iizclliktcki insanlarınış. Hukukçu kimliğiyle konuşuyor Sayın Bakanımız şimdi. 

BAŞKAN- Akif Bey o soru soruldu. 
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AKiF GÜLLE (Amasya) - Sayın Başkanım, bir yere gelmek istiyonm~ buradan 

izin verir misiniz, soru sormuyorum şimdi, buradan bir yere geleceğim ben .... 

BAŞKAN - Sayın Bakamın 35 dakika savunma yaptı, Sayın Göksu 40 dakika soru 

sordu., 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Sayın Başkanım, bugün burada rahat konuşalım, inşallah 

bunlara verilen cevaplada biz ikna oluruz, bizim derdimiz burada şey değil. .. 

BAŞKAN -Yeni bir şey varsa, tekrar ... 

AKiF GÜLLE (Amasya) - Ben buradan farklı bir yere, bir genel gerckçeyle ... Bu 

hususta bir Sayın Bakandan açıklık istiyorum. 

Sayın Bakan savunmasında, bu bilgiler bana geldi diyor. Bu bilgilerin belgelere dayalı 

nereden gelip gelmediğini bilmiyoruz; ancak, bir, potansiyel olarak kendi Bakanlığınızın en 

önemli kuruluşunun yüzde 80'ini siz potansiyel suçlu ilan ediyorsunuz. Ancak, az önce söz 

konusu olan bir arkadaşımız bir çalışanınızla alakalı, Murat Gürkan Gülcan şu anda ne iş yapıyor 

Sayın Bakan bu? 

BAŞKAN - 650 000 kişi çalışıyor Sayın Gülle. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Bilmiyorum, kim bu? 

Ne iş yapıyor muş? 

AKiF GÜLLE (Amasya) - Bakanlıkta bir yetkili arkadaşımız. Şimdi bununla alakah 

arkadaşımız bir belge ortaya koyduğu zaman Jandarma Genel Komutanlığının bumın bölücülük 

yaptığı noktasında, efendim bu sadece fişlenmiş diyorsunuz. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Demedim kardeşim. 

AKiF GÜLLE (Amasya)- Dediniz ... 

BOSTANCIOGLU (Sinop)- Yazıyı okuyun dedim, öyle mi diyor dedim. 

AKİF GÜLLE (Amasya)- Fişlenmiş dediniz. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - Bakın orada öyle 

diyor, tişle düzenlenmiştir dedim. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Değerli arkadaşlar, belgeleric fışlenmiş olanları ki. bunu 

çoğaltabiliriz, o zaman şimdi söyleyeyim, az önce söyledim, Muş Milli Eğitim Müdüriinüz. şu 

andaki Zonguldak Milli Eğitim Müdürünüz Sayın Bakan, bunlar hakkında fişler, belgeler, 

bölücülük yaptığına dair Apo ile Atatürk'ü beraber gördüğüne dair bilgi ve belgeler yok ımı? 

MiLLI EUİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOULU (Sinop) ~ Onu söyleyenierin 

ımıhkumiyct kararları da var ama. Size bilgi için vereyim. 

verin? 

/\KİF CiliLLE (Amasya) - Bunlarla ilgili belge var mı yok ımı, buna Intren cevap 

B/\~ KAN- llepsine daha sonra cevap verecek Sayın Bakan. 

/\KİF CiOLLE (Amasya) -Hayır, cevaplar arasında istiyorum. 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

AKİF GÜLLE (Amasya)- Bilgi ve belgeye dayanmış olmasına rağmen bunları siz hala 

en aktif görevlerde tutuyorsunuz; ama, bize gelen bilgilerde teftiş kurulunun yüzde SO'i şu 

şel:ilde imiş. Allahaşkına bir Bakan kendi kurumunun en önemli birimine böyle bir mantıkla 

bakarsa, kusura bakınayın Sayın Bakamın bundan SQnraki bütün uygulamalarınız nc olursa 

olsun işte esas olan sizin bu ınantığınızdır. Bu mantık ülkemiz açısından da eğitim camiamız 

açısından da geleceğimiz açısından da fevkalade tehlikeli bir mantıktır, kabul etmemiz mümkün 

olmayan bir mantıktır böyle bir belgeye dayalı olara)<. Bunu nasıl yaparsınız. bunu nasıl 

söylersiniz? 

Emanet Çeyiz konusunda da, ki o mantığı uzatabiliriz ... 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Yalnız burada bir karar bildirmiyor. Siz görevde 

olsaydınız onu siz de yapardınız. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Öyle şey mi olur? 

BAŞKAN ,_ Lütfen karşılıklı konuşmayalım. Siz de Başbakaniıktu çalıştınız 

biliyorsunuz bürokrasiyi. Bunların nasıl yazıldığını da biliyorsunuz. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Sayın Başkan, ancak birisi rüşvet almışsa bir şikayet söz 

konusudur, bir belge söz konusudur. Belgeyi ekler Sayın Bakan, Teftiş Kuruluna lütfen şu 

belgeye dayalı şunu inceleyin der. 

Değerli arkadaşlar, burada esas olan şu felsefeyi kabul etmemiz değil. Nasıl olur da 

yüzde 70, yüzde 80'ini potansiy~l suçlu olarak görebilirsiniz; bunu kabul etmemiz mümkün 

değil. 

Bunun devamı Emanet Çeyiz konusunda Sayın Bakaıııın. geçenlerde Taliın Terbiye 

Kurulu Başkanınızdan gelen yazı da bizi tevkalade rencide etti. Efendim basında çıkan haberler 

ve yanlış anlamalam sebebiyet vereceği düşünülerek kitaptan bu metin çıkarılmıştır. Bize gelen 

yazı, Emanet Çeyizle ilgili ders kitaplarından; yani, basında böyle bir şey çıkmasaydı vcyalıut da 

yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeseydi bu devam ını edecekti? 

MiLLi EdiTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Güzden kaçmış demek 

ki kardeşim. 

AKİF GÜLLE (Amasya)- Öyle şey mi olur Sayın Bakan, bu sıradan bir şey değil ki. 

Türkçe ders kitabıııın içerisine çocuklarıımza örnek bir metin koyuyorsunuz, bu mctin bizim 

ülkemiz için revkalade en önemli olan bir konu hakkında bizi dünya genelinde zor duruma 

düşürecek bir metin. Bu nasıl gözden kaçar; yani, bu hile g<izdcn kaçarsa o zaman giizdcn 

kaçmayacak ne kalır geriye? 

Ben üzeilikle hu metinden ve açıklamaııızdan lcvkaladc rahatsız olduğumu iüıde 

cdiyorum Sayın Bakan. 

Tcşdd<lir ediyorum efendim. 
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BAŞKAN -Buyurun Zeki Bey. 

MEHMET ZEKi ÇELİK (Ankara)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Ben daha önce intikal eden birkaç konu olmuştu onları dosya halinde 

komisyonuımza sundum. Tabii onlarla ilgili bir bilgi gelmedi bana. 

BAŞKAN - Bilgi vardı siz yoktunuz efendim, biz açıkladık burada. 

MEHMET ZEKi ÇELİK (Ankara)- Geçen hafta hükümet hakkında verilmiş gensoru 

var diye ayrılıp gelemedik, eğer varsa daha sonra alabilirim. 

Burada üzerinde durmak istediğim şey şu: Hem Sayın Bakanın eğitim camiasının 

başında olması hem de biraz evvel arkadaşımızın da söylediği bir baba olarak, herkes diyor ki kız 

çocuklarınızı okutun, okusunlar ve çok yerdeki açıklamalarda da hem Sayın Bakan hem de Sayın 

Başbakan kız çocuklarındaki okuma oranının yüksekliğiyle alakah övünç verici rakamları ifade 

ediyorlar; ama, okuma isteği içerisinde olanlara da bir noktadamani olunuyor. Ben okulun dışına 

karışmıyorum, içine karışıyorum şeklindeki beyanların talihsiz beyanlar olduğunu diişiiyorum. 

Türkiye'de biz bir arada yaşayan bir topluluğuz, bu gerginin ortadan kaldırılması lazım. Burada 

da size biiyük görev düşüyor Sayın Bakan. Bakın benim çocuğum üniversite bitirmiştir, 

öğretmen olmuştur ama öğretmenlik yapamıyor; yani, o zaman bunun bir anlamı olması lazım~ 

niye okutuyoruz çocuklarımızı? O inancı gereği veya insan hakkı noktasında öyle tercihini 

kullanmıştır. Yani bunun mutlaka bir çözüme kavuşturulması lazım. Her yerde bu gerginlikler 

yaşanıyor. Okul önlerinde yaşanan hadiseler de bunun bir örneğidir bir sonucudur. Kı lık kıyatct 

yönetmeliğidir tutturmuşsunuz gidiyorsunuz. Yani, burada başı örtülü olan çocukları ideolojik 

olarak siz böylesiniz diye damgalıyorsunuz. Peki, saçı sakalı bıyığı olmayan erkeklere nasıl bu 

ideolojik damgayı vuracaksınız? İşte asıl ayrımcılık burada yapılıyor; bunun mutlaka hepimiz 

tarafından bu Meclis tarafından ortadan kaldırılması lazım ve gerçekten bundan dolayı üzüntü 

duyuyoruz. Yani, biz eğer çocuklarımızı akutuyarsak ve tercihleri o noktadaysa ki, hammların 

örtünmesi veya böyle bir tesettüre girmesi en zor hadisedir, çünkü, hanımlar güzelliklerini 

sergileme noktasında bir yapıya sahiptirler. Bu manada sizden istirhamıın şudur. bu komisyon 

çerçevesinde bunlar konuşuluyor; yani, bunlara bir çözüm bulalım ve potansiyel irticacı olımı 

noktasından bunları kurtaralım. 

ikincisi bana bir arkadaşımız, geçen gün, ben kendisiyle göriişcmedim ama bir dosya 

bırakmış. bu arkadaşımız -adı var burada- Ezher mezunu olmuş. ve doku/'. yıl iiğrl'tmı:nlik 

yapmış; ama. daha sonra sadeec YÖK Ezher'dcn mezun olan üç kişi hakkmda bir im:dı:ml' 

yapmış. onlarm aldığı derslerin yeterli olmadığını görmüş ve bu arkadaşımız dörı yıllık 

iiniversite mezunu olmasına rağmen iki yıliıkmış gibi kabul etmek suretiyle liğrctmı:nlik hakkı 

dinden alınmış ve bu emsal gösteriliyormuş. Uitlcn, bu evrakları da buradadır. hen siz~: takdim 

edeceğim, bunu bir inccleyin. Eğer gerçekten dört yıllık üniversite mezununa denk ise bu 

arkmlaşımızın görevine iade edilmesi noktasında sizden yardımınızı bekliyorum. 
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Teşekkür ediyorum. 

BAŞKA.N - Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? 

Buyurun Sayın Bakanım. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Sayın Başkanıın, 

değerli arkadaşlarım; Zeki Beyin, Akif Beyin, Mahmut Beyin genel açıklamaları içerisinde 

birtakım soruları oldu. Bu sorulardan birkısmının soruşturma önergesi kapsaınında yaptığım 

açıklamalarla karşılandığına inanıyorum. Birkısmı ise bugün burada duyduğum hususlardır. 

Burada duyduğum hususlada ilgili; yani, soruşturma kapsamı dışında olanları tutanaklardan 

aldıracağıın, inceleyeceğim ve gereğini de yapacağım; bunun bilinmesini isterim. 

izin verirseniz en sondan, Sayın Zeki Çelik'ten başlayalım. Çözüm bulalım konusunda 

ben de hemfıkirim. Demokratik, laik cumhuriyette çözümü yargı yerleri söylemiştir. Yani, 

önünde sonunda dönüp dolaşıp buraya geliyor olay. Bu konuda idare mahkemelerinde davalar 

açılmıştır. Danıştayda, Anayasa Mahkemesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde. Bu 

konu bitmiştir. Herkes laik cumhuriyetin kurallarına uymak zorundadır. Bunu değiştirme gücü. 

laiklik ilkesini değiştirme gücü Türkiye'de hiç kimsede yoktur. Bu Anayasanın değiştirilemez 

ilkelerindedir. Bu hususu da laikliğe aykırı olarak yargı yerleri görmüşlerdir. Bana düşen görev 

yargı kararlarını uygulamaktır. Yaptığım şey sadece bundan ibarettir. Çözüm. herkesin yargı 

kurallarına demokratik laik cumhuriyetin kurallarına uymasıdır, ·başka bir çözüm yolu da 

düşünemi yorum. 

El Ezher'le ilgili soruya gelince: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memuriyete 

girişte var olması gereken şartların var olmadığı, daha sonra -bilhassa öğretmelikte de bu var

öğretmenliğe girişte var olması gereken şartların var olmadığı daha sonra ortaya çıkarsa onu 

ıncmuriyetten veya öğretmenlikten çıkarma hakkını görüyor idareye; çünkü. idare her zaman 

sakat idari işlemini geri alına hakkına sahiptir. idare hukukunun genel prensiplcriıı<kmlir. Bu 

sakat idari işlem için de yine Bakanlığım dışında bilimsel kurullar bu diplomaların öğretmenlik 

yapamayacağına karar vermiş, bu karar uygulanınca da bu arkadaşların mağdur olmamaları için 

memuriyetten çıkarma yerine öğretmenlikten çıkarma kararı verilmiştir. Nitekim. 1702 sayılı 

Yasa eğitim. öğretim ve öğretmenlikle ilgilidir, bazı disiplin suçlarında ıneınuriycttcn ~ıkarımı 

kararını vermez. öğretmenlikten çıkarına kararı verir. onlar milli eğitim camiası içinde iiğrelınen 

olmazlar: ama. diğer görevlere devam ederler. Bu soruya verdiğim cevap hem Mahnnıı lky 

içindir hem de Zeki Bey içindir. 

Mahmut Gülhan Gürcan ismi telaiTuz edildi. notuımı aldım. zahıtlardan da alm:ağım. 

iııcdeyeceğiın. 

J yıllık öğretmen. on yıllık olması gerekir dediniz. notuımı aldım. zahıtlard:m d:ı 

alacağım. incdeteccğiın. 



-93-

Atati.irk'ü Apo ile bir tutan kişi dediniz, çağırdım kişiyi bir yargı kararıyla geldi. 

Bunu diyenleri mahkum eden yargı kararıyla geldi. Ben böyle bir şey demedim diyor. Ben 

kalksam Aldf Gülle şöyle demiş. Siz demediğİnizi söylüyorsunuz, ınüddei iddiasını ispatla 

mükelleftir. ispat etmek durumundasınız; ama, ispat edememişler ve o şahsın elindeki yargı 

kararı da bunu söylemediğine dair ve Atatürk ile Apo'yu bir tuttu diyenleri sorumlu tuttuğuna 

dair yargı kararı. Onun için dedim ki, bıınu diyenleri mahkum ediyorlar ve de birkaç tane davada 

da kazandığını söylediler. 

AKiF GÜLLE (Amasya) -Ama şu mantık Sayın Bakanım ... 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- İzin verin ben sizi 

dinledim. Mantığı düzeltiriz. 

Üçüncü soru, Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettişlerimi şikeyet etmiyorum. Tırnak 

içinde, dilimizde, demin anlattım, iki tırnak arasındaki sözler altında imzası da olsa imza 

sahibine ait değildir, bu duyum alınmıştır diye. Hiçbir belgeyi hasır altı etmedim. Mahmut Beyin 

konuşınalarında vardı, dilekçe vermiş... Kim verdiyse dilekçeyi, imzasız da olsa. uydurma 

iınzada olsa, bütün dilekçeleri işleme koydum. Hiçbir evrakı bir yerden gelmiş bir duyuımı da 

elbette işleme koyacağım. Siz bana vermişseniz o bilgiyi de sizin isminizi de söylemeden 

yazarım. Orada tırnak içinde duyum u alınmıştır derim; ama, bu duyum u Akif Gü lle' den aldım 

demem. Benim yönetim anlayıştın bu. Onun için Türkçeyi de çok iyi kullanmaya gayret 

ediyorum. Bakın, o tırnak içindeki o kadar önemlidir ki, o tırnakları koymasam ben söyledim 

olur o sözü. Ben söylemiyorum ki, bu duyum alınmıştır. Şikayet etmiyorum, soruşturma 

yapıyorum, kendi bÜnyende böyle bir şikayet var diye soruşturma yap diyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- O duyuma katılıyorsunuzama sizde ... 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Katıldım var mı 

orada ... 

Yurtdışı eğitim müşavirleri konusunda üçbuçuk yıldır yaptığım uygulamayla gurur 

duyuyorum. Dil bilmeyen hiç kimseyi o dilin konuşulduğu memlekete göndermiyorum. En son 

Fransa'da, 3 tane büyükelçimiz var bizim, OECD, UNESCO ve daimi büyükelçimiz üçü de 

teşekkür ettiler, gelen öğretmenierin hepsi de çok iyi Fransızca biliyor diye. Ama geçmiş yıllarda 

ne olmuş; birisinin eteğine tutunınuş, gitmiş müşavir olmuş, birisinin eliyle, birisinin yazısıyla 

olmuş. Herkes sınavdan geçiyor, herkesin dilbilgisini KPDS'den incelettiriyorum ve gerek 

Almanya gerekse Fransa ve gerekse diğer ülkelere de dil bilmeyen hiç kimseyi göndermiyorum. 

Uizuınu ımıhakeme kararı, herkes sonuçta sanık durumunda ise, sanılan kişidir. onun 

masuıniyeti esastır. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Selim Tarhan Almanca biliyor mu acaba? 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Tespit ettik bunları. 

bunların hepsini tespit ettik. 
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MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Yani bakacaksınız ... 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Tabi, bunların hepsini 

tespit ettik. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) -Çünkü, Fransızca öğretmeni Almanya'ya gitmiş. ll 

inci ay, sizin Bakanlığınız dönemi. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Tespit ettik bunları-. 

Bunların hepsini öyle bir titizlikle takip ediyoruz ki, bugün Türkiye'den yurtdışındaki 

öğretmenierin hepsi o ülkenin dilini iyi biliyorlar. 

Kitap yazma komisyonuyla ilgili notumu aldım, şartları olmayanları takip edeceğim, 

mutlaka takip edeceğim. 

Uzaktan Eğitim Vakfı hakkında davalar sonuçlanmıştır. Orada suçlanan kişilerin 

davaları da sonuçlanmıştır ve ben orada ismi geçen genel müdürü de davalar sonuçlanına kadar 

kararnamesini çıkarmadım. 

AKiF GÜLLE (Amasya)- Görevine devam ediyor ama ... 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Devam etti, dava 

sonuçlandı aklandı, o zaman kararnamesini çıkardık Ruhi Esirgen' in. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- O parayı tahsil söz konusu oldu mu? . 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Hatırlamıyorum şimdi 

bilemcm ki... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Burada var. .. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Tabii söz konusudur. 

Yani, ne olduğunu, kesin davanın safahatını bilmiyorum; ama, dava sonuçlanmadan hiçbir 

şekilde kararnamesini sevk etmedim. Yargı kararlarını titizlikle uyguladığımı iddia ediyorum. 

Aynı anda ayrı illerde ayrı öğrenciler dava açmış olabilirler ve bizim davanın kesinleşmesini 

bekleme aşamamız sırasında -ki, temyizden de sonra kesinleşiyor biliyorsunuz bu kararlar- başka 

davalar da açılmış olabilir. Benim yaptığım genelleştirmedir. Her dava davacıyla davalı arasında 

ımıhkcm kaziye teşkil eder, başka şahıslar için hüküm ifade etmez. Bunun için, Danıştay'da tck 

tck davalar açılmıştır; ama, ne yapmışım sonunda; "herkes için geçerlidir" demişim. Hatta, sizin 

söylemediğiniz bir şey daha: I O soru yanlış çıkmış, dava açmış birisi, Danıştay evet demiş, 

ben "şimdi I O soruyu da iptal edin" talimatı verdim. Herkes için geçerlidir. Diyemezdİm ki ben, 

kardeşim dava açsaydın ... Demiyorum. O nedenle, hukuk konusundaki ısrarım devam ediyor. 

Denklik, öğretmen olma şartını demin anlattım. Başlangıçta var olmayan şartın. 

sonradan anlaşılması halinde. öğretmenlikten çıkarılınasını yasa cınrediyor. O ~artı da, yine, 

YÖK yapmış. O da denetimden geçmiş. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Hangi yasa? .. 
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MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) - 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Bir soru sorabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN - isterseniz, Sayın Bakan bi tirsin cevapları, ondan sonra. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Yine buraya not 

almışım, her dilekçeyi ·işleme koyuyorum; yani, sözlü de olsa, duyumu alınmıştır diye de takip 

yapıyorum. Hiçbir dilekçe sumen altı edilmemiştir, hiçbir dilekçe. Aslında, inızasız dil<:kc;cyi 

işleme koymamak lazım; fakat, içerisinde öyle ciddi konular söyleniyor ki, onları da koyuyoruz. 

Sayın Mahmut Göksu, dindar olmak suç değildir, hiçbir yerde suç değildir. Dini siyasete 

alet etmek suçtur. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Aynen katılıyorum. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Elhamdülillah hepimiz 

Müslümanız; ama, ben Müslümanım, ben dindarım diye, devletin kurallarına da karşı çıkmaya 

hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Bütün çocukların okumasını istiyorum; ama, cumhuriyetin, laik cumhuriyetin 

kurallarına herkes uyacak, herkes uymak zorunda. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu ülke 

bizim. Biz bunun kurallarına uyacağız, başka çare yok. 

AKİF GÜLLE (Amasya)- Elbette, onun aksini kimse söyleyemez zaten. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Bunun kurallarına 

uyacağız. Hiçbir çocuğun, dışarıda, kelepçe takılması, sürüklenmesine... Soruşturmayı ben 

istedim, nedir bu diye. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sorun devam ediyor ama Sayın Bakan. Çözün, 

çözün ... 

MİLLİ EGİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) -Sorun devam ediyor. 

Çözümü şu: Anneler babalar çocuklarına sahip çıksınlar. Çekilen videolar ve fotoğrat1arda 

görülmüştür ki, bir okul önündeki çocuklar, taşınarak bir başka okulda da gösteri yapıyorlar. Bu 

çocuklar bir okuldan bir okula araçlarla taşınarak... Hiç kimse,. kız çocuklarımızı siyasi 

emellerine alet etmek istemesin. Hiç kimse, çocuklarımızı, cuınhuriyete, laik cuınlwriyctc karşı 

başkaldırınaya yönlendirmesin. 

Başörtüsü, Kur'an dersinde serbest. Zaten, başörtüsüyle ilgili olarak Türkiye'nin bir 

sorumı yok. Onu simge haline getirmeyle sorun var. Şimdi, Hıristiyanlıkta bu üniformaları bir 

yerde giyersin, giymezsin; ama, İslam dininde üniforma yoktur, dini kıyafet diye bir kıyafet 

yoktur. İmam da. kıyafetini namazdan sonra çıkarır, oraya asar. Hiç kimse. hiçbir imam. 

sarığıyla sokağa çıkamaz, hiç ldmse imam cüppesiyle sokakta dolaşamaz: kural bunlar. Bunlara 

nasıl imamlarımız uyuyorsa, din adamlarmuz uyuyorsa, çocuklarmuz da uyacaktır. 
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Gelen çocuklarla ilgili olarak size bir tespitip1i söyleyeyim: Babamızın, annemizin 

ısrarıyla biz başımızı kapatıyoruz; siz, bu şekilde bizi zorlayarak açtırdınız deyip teşekkür 

ediyorlar. Dini inançlarına göre de bir tercih yapmak durumundalar. Ben karşı çıkıyorum diyecek 

ya da ben, bu cumhuriyetin kurallarına uyuyorum diyecek. Bizim yetiştirmek istediğimiz 

çocuklar, vatanına, milletine karşı iyi yetişmiş, mesuliyet duygusu olan çocuklardır. Buna da 

gayret gösteriyoruz. 

Sizlere, eğitim komisyonuna yeni 8 tane kitap göndereceğim "Din Öğretiminde El 

Kitabı", kılavuz. Bu kitap öyle bir kitap ki, Allah korkusunu değil, Allah sevgisini esas alıyor, 

hoşgörüyil esas alıyor ve insan olmayı esas alıyor. Bu kitaplar, hem öğrenci için hem öğretmen 

için hem veli için; sizlerden teşekkür alacağıını umuyorum. Daha yeni çıktı, mürekkepleri 

kurumadı; ama, üst yazısını, mektubunu hazırladım. 

Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımız, imam-hatip liselerinde 

cumhuriyete düşman çocuklar olarak yetiştirilmemelidir. Eğer böyle düşünenler varsa, isteyenler 

varsa da bundan vazgeçsinler, vazgeçsinler. Buna hiç kimse izin vermez. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Potansiyel suçlamaya dönüyor Sayın Bakan. Buna kimse 

izin vermez, bunu kimse düşünemez. 

MiLLI EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Potansiyel suçlama 

değil. Benim pırıl pırıl çocuklarım var. Benim, ilahiyat fakültesinde, imam-hatipte pırıl pırıl 

çocuklarım var. Milliyetçilikte de, dini duygularda da, her konuda da fevkalade iyi yetişen 

çocuklarım var; ama, birtakım çocuklarım ki, kız çocuklarımız bunların çoğunluğu da, onları hiç 

kimsenin istismar etmeye hakkı yok. 

Eksik kalan hususlarda, hepsini zabıtlardan alıp sizi bilgilendireceğim. inanmanızı 

isterim ... 

BAŞKAN - Mahmut Beyin ufak bir sorusu daha var. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Efendim, haç işareti takan çocuk disiplin suçu işler 

mi? Buna cevap vermediniz. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Evet, bir simgedir ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Başörtüsü derdimiz değil bizim. Şimdi. lıaç ... 

Azınlıkların hakkını savunalım, belki, biz de oradan istifade ederiz. 

MiLLI EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - Hayır, hayır. Bu 

sinıgedir, bunu takamaz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Yani, suç işliyor. Peki, o zaman, laiklik ilkesiyle ne 

kadar örtüşüyor? 

MİLLİ EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - Hayır, okul... 

Dı~arıda... Laiklik, insanın din ve vicdan hürriyetidir, devletin de din ve vicdan hürriyetine 
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saygıh olması demektir. Okulumda, ayırırncılık yaratacak şekilde bir siınge 

kullanmasına izin yok. Siz de izin vermezsiniz herhalde. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Hayır, o ayırırncılık değil ki, ben onu öyle 

görmüyorum ki, Hıristiyansa taksın. Bence bir zararı yok. Ayırırncılık değil ki o. Dini oysa, 

saygı duyarım ben onun dinine. O kadar. Ayırırncılık olarak görmemek lazım. 

İkincisi, Sayın Bakan, şimdi, İstanbul'daki olaylar için, bir okuldan diğer okullara 

taşınarak, işte, birtakım şeyler ... 

MİLLİ ECHTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Maalesef... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Hatırlarsanız, biz, bir sene önce de, bu konuyu 

çözüm noktasında, zatıalinize, makamımza 4-5 arkadaşla geldik, aynı şeyleri söylediniz siz. 

Şimdi, burada imam-hatip lisesi mezunlarından cumhuriyete düşman çocuklar olarak kimsenin 

yetiştirmesini istemezsiniz. Sanki, bunun mevhum muhalifi, böyle bir kesim varmış gibi 

algılanıyor. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METİN BOSTA~CIOGLU (Sinop)- Bir siyasi parti "arka 

bahçeındir" diye yetiştirmeye kalkıyor. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Onu ispat edin siz. Bakın, bin defa söylendi, hangi 

partiyse, nerede demişse onu da ispat edin ... Edemiyorsunuz, edin ... Nerede demiş? 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop)- Bakın, olay, dönüp 

dolaşıp yine başörtüsüne geliyor. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Hayır, hayır, gelmiyor. Ben, Hıristiyanlığın şeyini 

soruyorum size; o imam-hatip ... Çünkü, sizin o konuda ne kadar ideolojik olduğunuzu biliyorum; 

çlinkU, bu iş bitmiştir diyorsunuz. 

MiLLI EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Evet, Atatürk'Un 

yolundan beni kimse çeviremez. Demokratik laik cumhuriyete ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Atatürk'ü istismar ediyorsunuz Sayın Bakan. 

Atatürk'ün annesi de başörtülüydü, hanımı da başörtülüydü ... 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METİN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Benim anam da 

başörtUlüydü; ama, bu şekilde simge olarak kullanmıyordu. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Şimdi, gelelim, tamam, biz ... 

Diğer bir konu Sayın Bakan: bu verilen hiçbir dilekçeyi ... 

MiLLi EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Hasıraltı etmiyorum, 

işlem yapıyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - ... hasıraltı etmiyorsunuz. Burada mevcut dilekçe 

var. O demiş olduğum. zaten ismini filan 

MiLLI EÜiTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - Bana gelip 

gelmediğine bakacağım işte. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Hayır, bilmiyorum ben. isterseniz, onu veririm. 

Orada önemli iddialar var. Onun eğer üzerine giderseniz, mutlu oluruz. 

MİLLİ EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - Elbette yaparım, 

elbette yaparım. Çocuklarıma ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)-- Bir de, bu, Uzaktan Eğitim Vakfına aktarılan akşam 

lisesinden toplanan paralar; bu konuda mahkeme kararı sonuçlandı diyorsunuz. 

MiLLI EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Aydınlatacağız. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Tabii, bizim, milletvekili olarak, maalesef, 

Bakanlıktan istediğimiz belgeye, istediğimiz zaman ulaşma şansımız yok. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- En çok yazılı soruyu 

siz sanıyorsunuz, en çok size cevap veriyoruz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Yazılı soru geliyor da, siz kendinize göre cevap 

veriyorsunuz; ama, biz, istediğimiz belgeyi alamıyoruz oradan. 

MİLLİ EÖİTİM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Ben veririm. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Bakın, burada, Sayın Bakanım, Uzaktan Eğitim 

Vakfının maddesi olan 500 milyon lira akşam lisesinde okuyan çocuklardan alınmış. Bu parayı 

tekrar almayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop) - Cevap vereceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, Sayın Bıçakçıoğlu bir açıklama yapacak komisyoımıza, 

Komisyon Başkanı sıfatıyla. 

BURHAN BIÇAKÇIOÖLU (İzmir) - Ben, şu konuda, özellikle bu imam-hatip lisesi 

öğrencileri kastedilerek, öğrencilere kelepçe vurulduğu alayında ... Bizim burada 8 inci madde 

zannediyorum. Sürekli söyleniyor. 

Ben, bu kelepçe olayını araştıran İnsan Hakları Komisyonunun alt komisyonun 

başkanıydım. İstanbul'a da gittim. Bu komisyonun raporunu da, bugün, bu komisyondan 

arkadaşlarımız istedi, danışmanım gönderdi. O zaman da gazetelerde çok yer aldı, gazetelerde 

çok yazıldı. Bu kelepçe olayı, Türkiye Cumhuriyetinde, İnsan Hakları Alt Komisyonu olarak 

incclememizde, bir tek öğrencide kelepçe olayı olmuştur. Bu çocuk da erkek öğrencidir. Bu 

çocuğun okulunda da. bu çocukları bulduk ve konuştuk ki, bu çocuk hala okuluna devam l!diyor. 

Bu çocuk da, okula, kendi imam-hatip lisesine 500 metre mesafedeki Özgürlük Meydanında kız 

öğrenci arkadaşlarma ... Kız öğrenci arkadaşlarına derken şunu kastediyorum: Kendisinin devam 

ettiği imam-hatip lisesinde okula devamsızlık oranı sıtir. Yani, herkes, kız-erkek, okula tanı 

devam ediyor. Başka okulların öğrencilerinin, Özgürlük Meydanı diye isimlendirilen bir 

ınl!ydanda eylemine katılmış, eylem anmda polisin topladığı öğrencilerden bir tanesi, topladığı 
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andaki 7-8 kişilik gurubun içerisinde bir tek öğrenci polisin aldığı. Öğrenci olduğunu, polis, 

500 metre sonra bir kıraathanede öğreniyor ve orada kelepçeyi de çözüyor. Bu kelepçe olayı 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu raporunda da vardır. Bir tek kişide yaşanmıştır, bu çocuk 

da 12-13 yaşında değildir, lise öğrencisidir. 

Buna açıklık getirmek istedim; çünkü, bunun dışında varsa bir belge ... İnsan Hakları 

Komisyonu olarak biz görevli olarak gittik her partiden bir kişi. Basında sürekli ve şu anda 

komisyonumuzda da bu kelepçe olayı gündeme geliyor. Bu konuya açıklık getirmek istedim. Bu 

kelepçe takılan çocuk erkektir ve bu çocuğun okulunda da okula devamsızlık oranı, kız-erkek, 

sıfırdır. 

Bunu da belirtmek istedim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, ilave edeceğiniz başka bir şey var mı? 

MİLLİ EGiTiM BAKANI METiN BOSTANCIOÖLU (Sinop)- Başta siz olmak üzere, 

komisyondaki bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum, sağlıklar diliyorum. 

Sağ olun. 

Burada bir şey daha yaptık Sayın Başkanım, onu da söyleyeyim; öğrencilere yazdırdık 

bu kitapları, öğrenciler ile öğretmenler illerde yazdılar, imam-hatiplerde. Onlardan geldi. üst 

kurulda derlendi. 

BAŞKAN - Yalnız eğitim komisyonuna değil, bizim komisyonumuza da yollayın bu 

kitaplardan. 

Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarım adına sağ olun. 

VIII- DEGERLENDİRME 

Komisyon, ilgili göriilen tüm mevzuat, dosya, rapor, belge ve bilgileri inceleyerek. 

iddia ilc savunma makamlarını dinledikten sonra, 13.06.2002 tarihli toplantısındaüyeleretek tek 

söz vermek suretiyle değerlendirme yapmıştır. 

Komisyonumuzca 13.06.2002 tarihinde yapılan değerlendirme ve karar toplantısında. 

aynen~ 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım, çoğunluğumuz vardır~ toplantıyı açıyorunı. 

Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışınaların bir değerlendirmesini yaparak. bugün 

karara ulaşmak üzere, hazırlıklı olarak gelmiş bulunuyoruz. Her arkadaşıımza söz vererek. önce. 

çok kısa, gerekçesini ifade etmek istiyorsa, gerekçesini iüıde ederek soruşturma komisyonu 

hakkındaki kanaatini ifade etmesini. Eşitlik olması halinde, eşitlik bozuluncaya kadar oylamaya 

devanı edeceğiz. Başkanın oyu ne tarafta bulunuyarsa vs. konuları hizi ilgilendirıniyor~ konumuz 

dışındadır ve oylaına açıktır. 
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Nisan ayında göreve başladık. Bugüne kadar. 8 inci toplantımızı yaptık. Hiç 

kimseyi peşin suçlama niyetiyle hareket etmedik. Hukuk çerçevesi içerisinde, tam bir 

tarafsızlıkla ... Yani, kanaatiniz, yargılanması yönündeyse, ilgili maddeyi söylemeniz konusu var. 

Ben, bu teknik bilgileri verdikten sonra, en son iki gün vermiştik; bu iki gün içinde bize bir şey 

gelmedi; ama, daha sonra, bize Sayın Mahmut Göksu tarafından 11-12 Haziran 2002 tarihlerinde 

dosyalar geldi. Başkanlık Divanımızia sabahtan beri bunları ineeledik Türk Eğitim Sendikası 

Sinop Şubesinden istek dışı yapılan tayin ve ataınalar, usulsüz ve kanunsuz yapılan atamalar, 

İstanbul Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü işlemiş olduğu suçlara karşı personel yardımcısı 

tarafından korunuyor iddiaları, Mustafa Yiğit imaın-hatip lisesi öğretmeniyken ilköğretim 

okuluna öğretmen olarak atanmış birisi, Türk Eğitim Sen Samsun Şubesi, mevzuata aykırı norm 

kadro atamalar, Milli Eğitim YÖK'e gerekli yönlendirıneyi yapamadığından branş öğretmenleri 

konusunda sıkıntı ·yaşanıyor, ders kitaplarının maliyeti, Talim Terbiye Kuruluna vekaletle atama, 

komisyonlarda kıdemsiz görevlilerin çalıştığı, yayınevlerinin seçiminde siyasi davranıldığı, lise 

Tarih 2 programını alaınamış öğrencilerle ilgili uygulama, müfettişierin diğer konularda olduğu 

gibi o malum yazıda yüzde 75-80'inin düşünce yapısı, Dünya Bankasından alınan kredilerefesat 

hususu, milli eğitim müdürlüğüne yapılan usulsüz atamalar, Talim Terbiye Kurulunun meslek 

liselerine okutulmasına karar verdiği Kooperatifçilik dersi, milli eğitim müdürlüklerine yapılan 

usulsüz ataınalar ... Örnekler ve bunlarla ve tabii, bunların dışında bize de gelen bunun gibi 

yüzlerce böyle konu var; ama, bizim baştan beri hep beraber aldığımız ilk günkü ilke kararına 

dayanarak söylediğimiz, Meclis kararında tavsif edilen ve cezai sorumluluklarını gerektiren 

maddelerle ilgili, Meclis Başkanımız Sayın Cindoruk'un zamanında da dikkati çekilen bir 

şekilde hangi fiilierin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi 

yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunluluğu nedeniyle, Başkanlık Divanımız geçen hafta 

aldığımız karar uyarınca bugünkü değerlendirmeye geçmemiz yönünde oybirliğiyle huzurunuzu 

geldik. 

Ben, teknik bilgi açısından şunu söylemek istiyorum. Başkanlık Divanı olarak biz en 

son oy kullanacağız. Oylamayı da illerin alfabetik sırası nedeniyle, Adana. Adıyaman. AIYnn. 

Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Hakkari, İzmir, Şanlıurfa olarak başlayacağız. 

Şimdi, müsaade ederseniz, ilk sözü, değerlendirmesini yapmak üzere. Adana 

Milletvekili Sa~ın Adnan Fatin Özdemir'e veriyorum. 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana) - Sayın Başkan. değerli arkadaşlar: sözlerime 

başlarken hepinizi saygıyla selanılıyorum. 

istanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 55 arkadaşının milli eğitim politikasına. Milli 

Eğitim Bnkanıyla ilgili vermiş oldukları Meclis soruşturma önergesi üzerinde nisan ayından hu 

zmmınn kadar çalışıyoruz. Güzel de bir çalışma yapıldı, değerlendirme yapıldı. Bu konuyla ilgili. 
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hem komisyondaki görevli arkadaşlarıımza hem de Başbakanlıktan gelen değerli 

arkadaşianınıza ben de şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. 

Şahsi kanaatimi müsaade ederseniz bildirmek istiyorum. Nisan ayından bu zamana ~ 

toplantı yaptık. Bunun haricinde kendi şahsi çalışmalarımızı da yaptı~: İrfan Gündüz ve 55 

arkadaşının vermiş olduğu soruşturma önergesinde Başbakanlıktan gelen değerli 

arkadaşlarımızın da beraberinde hazırlayıp bize sunmuş oldukları 8 maddede toplanan, 8 çerçeve 

maddesi diye nitelendirdiğimiz bu maddelerde ben Milli Eğitim Bakanmuz Sayın Metin 

Bostancıoğlu'nun Yüce Divana gitmesi yönünde bir suç olduğu kanaatinde değilim. Kanaatimi 

bu yönde bildiriyorum. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN -Teşekkür ediyoruz. 

İkinci sözü, Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Mahmut Göksu'ya veriyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; anlaşılan bu 

toplantıda herhalde işi oylamayla sonuçlandıracağız gibi gözüküyor. Tabii, kanaatimi 

bildirmeden önce, Sayın Bakanın geçen hafta bir önceki hafta sormuş olduğumuz sorulara 

vermiş olduğu cevaplar toplantı sırasında bize intikal etti. Ben, o zaman da söyledim. Eğer 

önceden verilseydi, inceleme fırsatı bul urduk. Tabii, orada toplantı esnasında inceleme ... 

BAŞKAN - Sayın Göksu, bütün hepsi burada, her zaman ... Siz komisyon üyesisiniz, her 

zaman gelip inceleyebilirsiniz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Hayır, ben, gelip gelmediğini bilmiyorum. Sayın 

Bakanın cevabı gönderip göndermediğini bilmiyorum. 

BAŞKAN - Geçen hafta verdik size onları. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, toplantıda verdiniz. 

BAŞKAN - Evet. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Bakanın gönderip göndermediğini 

bilmiyorum: bilsem. gelir alırdım ben. 

Şimdi. burada ben. bu sorulara vermiş olduğu cevapları inceledim. Tabii. bunlar 

hakkındaki kanaatlerimi söyleyeceğim: ancak, burada, sonunda 18 tane ekten bahsediyor. Bu 

ekler bize yine zamanında intikal ettirilınedi. Ben, bu soruları incelerken ekieri istedim. Bu 

ekleri, arkadaşlar sağ olsun, fotokopi yaptılar, bana gönderdiler; ama, gelen ekler arasında da 

eksikler var. Mesela, 15 inci ek eğitim araştırmaları merkezi ve akşam sanat okulu yönergesi bir 

kitap halinde bize gelmedi. Mesela, Onur Kaya kararıyla, 5 sayfa diyor; 3 sayfası eksik geldi; 

dolayısıyla ... 

BAŞKAN - Öyle bir usul yok Sayın Göksu; yani, biz, onları her zaman burada 

bulunduruyoruz, soruşturma komisyonu üyeleri, onları, doğrusu, burada gelip görmeleri. her gün 
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gelip izlemeleri... Bizim yaptığımız istisnaydı; yani, size buradan özel olarak zarfın 

içine koyup yollayan benim, Sayın Bakan değildir; o komisyona yollamıştı. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Sayın Başkan, komisyon esnasında bize intikal etti; 

zatulliniz verdiniz, önceden bilgimiz olsaydı, biz inceleme fırsatı bulurduk. 

BAŞKAN -Peki. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Şimdi, biz burada, biz Ünye İmam-Hatip Lisesinde 

yapılan soruşturma sonucu 34 öğretmenin sürgününden bahsetmişiz. Sayın Bakan diyor ki: "34 

değil, 3 ı öğretmen sürgün edilmiş." Bunlardan okul müdürü, müdür yardımcısı ve diğer müdür 

yardımcıları ı yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla yöneticilik görevlerinden 

alınması. Diğer öğretmenler ise, 30'u aşkın öğretmen ise "30 öğretmen" diyor, "aylıktan kesme 

cezasıyla cezalandırma ve görev yerlerinin değiştirilmesi" diyor. Sebep "kız öğrencilerin derslere 

başları kapalı olarak girmelerine müdahale etmeyerek" diyor. Sebep bu. Şimdi, buradan 

soruyorum. Öğretmen bir eğitimcidir, inzibati görevi var mıdır; yani, usulsüz derse giren 

öğrenciyi "sen gireınezsin" diye kolundan tutup atma yetkisi var mıdır? Sayın Bakanlığın bu 

yapmış olduğu işlemde 31 tane öğretmen yerleri değiştirilmiş, kademe ilerlemeleri durdurulmuş, 

bu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin hangi fikrasına göre yapmıştır? 

Bunu sormak istiyorum, bir. 

ikincisinde, bayrakla ilgili cevap vermiş. İki arkadaşa kınama cezasını verdiğini 

söylüyor. Tabii, benim o günkü konuşmaında asıl sormak istediğim, kanunda yerini alınış olan 

''Tiirk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen" diye devam 

eden ifade niçin yönergelerde, genelgelerde değiştirilmiştir? Sayın Bakan bunun cevabını 

vermemiştir. Bunun cevabını da verirse, memnun oluruz. 

Yine, diğer bir soru ... Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara ramazan ayı 

veya öncesi yazmış olduğu bir yazıda iftar etmek ... 

BAŞKAN - Sayın Göksu, isterseniz, değerlendirmenizi yapın; değerlendirme toplantısı 

bu artıle 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, değerlendiriyorum. 

Sayın Bakanın bu konuda bize göndermiş olduğu belge ile benim kendisine ibraz etmiş 

olduğum belge farklı farklıdır. Sayın Bakanın göndermiş olduğu ek-4 belgesinde, 2000 yılında 

Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara göndermiş olduğu bir yazı. benimkinde ise 2001 

yılında. Demek ki, burada şu ortaya çıkıyor. Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğü sistematik olarak 

öğrencilere her ramazan ayı veya öncesinde bu konuda dayatınacı bir yaklaşımını sürdürüyor. 

Sayın Bakan da diyor ki: "Daha önceki hükümetler döneminde iftar saatleriyle ilgili 

düzenlemeler oldu. yargı bozdu." Burada bir düzenleme filan söz konusu değil. Bütün kamu 

kuruluşlarında ramazan ayında da iftar etmeye herkes müsaade eder; . ama. Sayın .Bakan. bu 
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hoşgörüyü bu insanlara çok görüyor ve müdürlüğün yapmış olduğu icraatı, maalesef 

benimsiyor. Bunu tasvip etmek mümkün değil Sayın Başkan. 

Dikkat ederseniz, çok kısa geçiyorum. 

Yine, Edebiyat Fakültesi mezunu öğrenciler niye öğretmen olaınıyar diye sormuştuk. 

Kendisi diyor ki: "Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine atanacak olanlar Türk Dili ve Edebiyatı 

öğretmenleri, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı 

bölümleri." Şimdi, burada benim sorduğuın soru şuydu: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi öğrencileri kendi okullarını mahkemeye vermiş. Bunlar diyorlar ki: "Bize pedagojİk 

larmasyon dersleri verilmiyor; niçin verilmiyor?" Bu, bir. 

İkincisi, yine, YÖK, Hacettepe Üniversitesine 9.12.1997 tarih ve B.30.0EÖB sayılı bir 

yazı gönderiyor "Fen-Edebiyat Fakültesi programlarından alanı iyi bilen, ancak öğrencilerle iyi 

iletişim kuramayan ve bilgisini öğretemeyen öğretmen tipi ortaya çıkmıştır" diyor. Şimdi. burada 

Fen-Edebiyat Fakültesinde okuyan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

İngilizce Mütercimlik Tercümanlık bölümü öğrencileri var. Bunlardan Türk Dili ve Edebiyatı. 

bölümü mezunlariarına pedagojİk formasyon dersleri verilmiyor; ama, İngilizce Mütercimlik 

bölümü, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümüne veriliyor. Diyorum ki. bu ayınıncılık niçin 

yapılıyor? Bu çocukların öğretmen olma imkanları niçin ellerinden alınıyor diyorum. Burada 

diyor ki: "Efendim, İngilizce öğretmenleri -doğal olarak öyle diyor Sayın Bakan- İngilizce 

derslerine girecek, Edebiyat öğretmenleri Edebiyat dersin e." Onun aksini savunan yok zaten. 

Burada, aynı sınıfta, aynı fakültede, aynı bölümlerde, aynı fakültenin değişik bölümlerinde 

okuyan iki veya üç grup öğrenciler arasında ayırımcılık yapılıyor. Buna da maalesef cevabıınızı 

alamadık. 

BAŞKAN- Mahmut Bey, Yüce Divana sevkine gerek var mı, yok ımı'? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, bitireceğim. 

Sayın Başkan, bakın, baştan beri tutumunuz, burada çok güzel çalıştık filan deniliyor; 

ama, çok güzel çalışılmadı. Burada, tutanaklara, zabıtlara bakıtdığı zaman maalesef birçok 

milletvekili arkadaşlarıınız -kimseyi suçlaınıyorum- ama, özellikle MHP'li arkadaşlarıınız adeta 

bakan adına cevap veriyorlar. Bari bırakın ... Bari, biz konuşalım. 

BAŞKAN - Ama, başka partiyi burada suçlamanız yanlış; bunu yapınayın Mahmut 

Bey. 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana)- Hayatınız polemik zaten. Burada da polemik 

yapmayın. Konuşacaksan, şahsi kanaatini belirt canım. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Ama, hayır, yani... Biz konuşalım bari. 

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar, lütfen ... 

Mahmut Bey, bu çirkin bir hareket yani. Lütfen, hiçbir siyasi partiye saygısızlık 

yapmayalım. 
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MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Hayır, ben saygısızlık açısından söylemiyorum, 

saygısızlık olarak addetmeyin. Burada şu var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Değerlendirme toplantısı bu. Yüce Divana gitsin veya gitmesin 

diyeceksiniz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Bakanın bana vermiş olduğu sorularıma 

cevabı değerlendiriyorum ben. 

BAŞKAN - Onları konuştuk o zaman. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Hayır konuşmadık. 

BAŞKAN - Bu değerlendirme efendim. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Değerlendiriyorum bunları. 

Burada eğer konuşmalanınıza sınır gelirse, o zaman zaten ... 

BAŞKAN - Efendim, gerekçenizi söyleyin diyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Efendim, gerekçeyi söylüyorum işte. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın)- Mahmut Bey ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Buyurun. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sizden ricam şu bir arkadaş olarak. Şimdi, burada 8 

madde var. Değerlendirmenizi şöyle yaparsanız daha rahat olur bu iş. Şu maddede yaptığı 

şundan dolayı Yüce Divana gitmesini istiyorum veya şu maddede istemiyorum. 8 madde böyle 

geçsin. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Tamam, o zaman söylüyorum. Bir arkadaşımız 

ÖDYM sınavına girmiş. Yargı kararıyla taban puanı almış, kazanmış. Daha sonra Sayın Bakan, 

bütün bu sınava girip de taban puanı uygulanmayan arkadaşlara bunu uygulamış. Burada Bakan 

doğru bir işlem yapmıştır, bundan dolayı da kutluyorum. Bir yanlış düzelt.ilmiş. Yani, herkes ayrı 

ayrı mahkemeye gitmesi gerekirken, bir arkadaşın mahkemesini emsal olarak kabul etmiş ve 

yaniışı düzeltmiş. 

BAŞKAN- Ama, biz her dosyayı böyle inceleyemeyiz tek tek. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Hayır, dosya değil efendim. Burada Sayın Bakanın 

sorularıımza vermiş olduğu cevap hakkında görüşleri ... 

BAŞKAN - Alırsınız, teşekkür edersiniz ya da bitti. Ayrıca, yorum yapıyorsunuz siz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Yorum yapmıyorum Sayın Başkan. Burada ben 

kanaatimi belirtirken gerekçesini ortaya koymam lazım. Niçin ben istiyorum, niçin istemiyorum. 

Burada Osman Nuri Demirel hakkında, bakın "kanun önünde öngördüğü yeterlilik hizmeti 

vardır; daire başkanı olmuş" diyor. Ben de diyorum ki, hayır, yeterlilik hizmeti yoktur. İşte, 

. burada yönetmelik vardır. Daire Başkanı olmak için en az üç yıl başarılı yöneticilik yapmış 

olması lazım. Hizmet belgesine baktığınız zaman böyle bir hizmeti söz konusu değil. 

BAŞKAN - Bu, daha önceki zabıtlarda var zaten. 
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MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Hayır, ama Bakan beyin ifadesinden ve 

cevabından sonra bunu söylemem lazım. 

Artı, bu arkadaşımız doktor unvanını kullanıyor, diyor ki: "Hiçbir yazışmada ve yazıda 

doktor unvanını kullanmamıştır. Böyle bir unvanı da yoktur. İlköğretim Genel Müdürlüğünün 

düzenlediği hizmetiçi eğitim kursu programında bu unvanın sehven yazıldığı anlaşılmıştır.'' 

Şimdi değerli arkadaşlar, burada elimde iki tane belge var. Bir tanesi ı 7.9. ı 998 Dr. 

Osman Nuri Demirel, bir kursa eğitim görevlisi olarak katılmış ve 7 saat ders verilmiş. Şimdi. 

ikinci belge ı 1.1 O. ı 998, iki ay sonra, yine Dr. Osman Nuri Demirel yine bir eğitim kursuna 

katılmış, burada da 6 saat. Yani, bunun bir tanesi sehven yazılmı~; ikincisi nasıl sehven 

yazılıyor? Dolayısıyla, burada, araştırılması lazım; gerçekten bir yanlışlık var mış, yok mu. Bu 

iki belge burada sehven olmadığını, benim şahsi kanaatim olarak, ortaya koyuyor. Tabii, daha 

sonra, 2000 yılında, Sayın Bakan da ifade ediyor "yüzde 40 oranındaki fazla ödeme ilgili 

tarafindan iade edilmiştir" diyor. Ne zaman edilmiş; 2000 yılında; ama, bu ı 998'de girmiş. 

ı 998'deki parayı 2000 yılında iade etmiş. Dolayısıyla, burada da bir yanlışlık olduğu 

kanaatindeyim. 

Yine, değerli arkadaşlar, yurt dışını kazanan -bakın bu da çok önemli değerli 

arkadaşlar- kişileri niçin göndermiyorsunuz diye sormuşuz. Sayın Bakan diyor ki ... Ben orada 

~unu iddia etmişim, İstihbarİ raporlardan dolayı göndermiyorsunuz. Sayın Bakan diyor ki: 

"Hayır, kazanamadıkları için biz göndermiyoruz." 

Değerli arkadaşlar, işte Sayın Bakanın ifadesi burada. Sözü edilen adaylar sorudaki 

iddialar nedeniyle değil, sınavda yeterli başarıyı sağlayamadıklan için yurt dışına 

gönderilememişlerdir. Bakınız, o arkadaşlar şunlar, ı4 kişi. Bakın, ne diyor yazının başlığında: 

''Yurt dışında görevtendirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavları kazanan ... " 

Kazanamayan değil, kazandığı halde maalesef İstihbarİ raporlar neticesinde gönderilmedikleri 

ortaya çıkmış. Peki, başka örneği var mı; İlhami Kurt değerli arkadaşlar, yurt dışına çıkmış, işte 

burada, dava açmış. Diyor ki, bakın, davasında isteğİn özeti. Yurt dışında görevtendirilecek 

öğretmenierin seçimine ilişkin yeterlilik ve mülakat sınavlarını kazanarak Suudi Arabistan'ın 

Riyad Şehrinde görevlendirilmesine karar verilen davacı yurtdışı görevi onayının iptali yönünde 

dava açıyor değerli arkadaşlar ve yürütmenin durdurulması kararı alınıyor; yani, yurt dışına 

gittikten sonra geri çekiliyor. Burada mahkeme kararında şu ifadeyi de müsaadenizlc arz etmek 

istiyorum, diyor ki: "Ankara Kazan İlçesi Atatürk İlköğretim Okulu öğretmeni olan davacının 

yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla ı 4-29 Haziran 1999 tarihleri 

arasında bakanlıklararası ortak kültür komisyonu tarafindan yapılan sınavda başarı göstererek adı 

geçen komisyonun 16.7.1999 günlü 42 sayılı kararıyla Riyad Büyükelçiliği nezdinde 

görevlendirildiği, Başbakanlık nezdinde yaptırılan arşiv araştırmaları sonucunda çevresinde aşırı 

dindar bir kişi olarak tanındığı ve eşinin tesettüre uygun giyindiği şeklindeki bir bilgi verildiği, 
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ilgilinin yurtdışı görev onayının bu nedenle 1999/21 . sayılı genelgenin 6/9-g maddesi 

uyarınca iptali üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır." Ve mahkeme buradaki o gizli 

belgede şunu diyor, bu belgede şu varmış. Bu şahıs niçin döndürülmüş; çevresinde aşırı dindar 

bir kişi olarak tanındığı ve eşinin tesettüre uygun giyindiği şeklinde bilgi mevcut olduğu 

bildirilmiştir; ama, mahkeme şunu da ekliyor. İstihbarİ nitelikteki güvenlik soruşturması 

raporlarının başkaca somut belg~ ve bilgiyle doğrulanmadıkça tek başlarına hukuki delil olarak 

ilgililer aleyhine kullanmaları hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Hukuk devleti ilkesine aykırı olan 

bir işlemi Sayın Bakanlık yapmıştır. Bundan dolayı Yüce Divana gitme kanaatimi bildiriyorum 

bu konuda. 

Yine, Hamdullah Haspolat... Değerli arkadaşlar, bu arkadaş hakkında ... 

BURHAN BIÇAKÇIOÖLU (İzmir)- Hepsini dinieyecek miyiz biz şimdi? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) Efendim, müsaade buyurun. Niçin 

konuşturmuyorsunuz? 

BAŞKAN - Efendim, hangi madde? Maddeyi söyler misiniz? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- 240. 

BAŞKAN- Buyurun. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Bu arkadaşımız il valiliği nezdinde yapılan birtakım 

işlemlerden dolayı, kınama, maaş kesme cezaları almış, yargıya gitmiş. Tamam, güzel. Her 

öğretmenimizin yargıda temize çıkması bizim için de güzel bir hadise, sevindirici bir olay. 

BAŞKAN - Siz bunu Sayın Bakana sordunuz değil mi? 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Sordum ama, Sayın Bakan diyor ki... 

BAŞKAN - Tamam, ama, bunun üzerine yorum yapma hakkınız yok artık; o sizin 

düşünceniz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Bakın, müfettişler diyor ki: "Bu kadar dedikodudan 

sonra bu arkadaşımızın Muş Milli Eğitim Müdürlüğünden alınıp başka bir ile verilmesi gerek.'' 

Ama, bakanlık ... 

HASAN MACİT (Burdur) - Bunun üstüne mahkemede aklandıysa, bunun üstüne daha 

fazla gitmenin bir mantığı yok; yani, biz onun hepsini okuyacak da değiliz. Bitmez yani ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Sayın vekilim ben okumuyorum. Burada niçin ... 

BAŞKAN - Değerli arkadaşım, siz Sayın Bakana bu soruyu sordunuz, o da size cevap 

verdi; ama cevap doğrudur, ama doğru değildir; bu artık sizin yorunıunuz. Burada herkesin 

zamanını alnıaya hakkınız yok. 

MAIIMlJT GÖKSlJ (Adıyaman)- Efendim, ben kimsenin zamanını alnııyorum. 

BAŞKAN -Siz muhalefet şerbinizi yazarsınız, ilave edersiniz ona. 

MAIIMUT GÜKSU (Adıyaman) - Bakın müsaade buyurun. Burada Teftiş Kuruluna 

yazmış olduğu bir yazıda diyor ki: "Adem Öztürk isimli şahsın imamken önce öğretmen. sonra 
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Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi olarak atandığı, yine Ömer Balıbey isimli Din dersi 

öğretmeninin İl Milli Eğitim Müdürü olduğu. Anayasada eşitlik ilkesi vardır. Bunlar hakkında 

somut bir delil yokken, bunlar hakkında araştırma yap diyor, araştırma yapılmış. Artı, tamam, 

mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Burada valinin vermiş olduğu sicil raporu var değerli 

arkadaşlar, diyor ki Sayın Vali sicil raporunda: "Ketum değildir, dedikoduyu sever, menfaatına 

düşkün olup; ideolojik hareket eder, idarecilik yapamaz." Önergeele de Sayın Bakanın ideolojik 

davrandığına dair iddialar var. İşte, ideolojik davrandığına dair Sayın Vali de burada bir milli 

eğitim müdürü hakkında söylüyor, bunu bir başka il milli eğitim müdürü olarak atanması 

gerekirken müfettişierin raporu gereği Ankara'ya daire başkanı olarak alıyor, terfi ettiriyor 

diyorum. İkinci sicil amiri de yine "idarecilik yapamaz" diyor; ama, daire başkanı olarak 

atanıyor diyorum değerli arkadaşlar. 

Yine, burada, uzatmayalım, madem "kısa keselim" diyorsunuz. Murat Gülcan hakkında 

mahkeme kararı var. Elbette, mahkeme kararına saygılıyız. Bu arkadaşımız da değişik suçlardan 

dolayı, kendisine suçlar isnat edilmiş; mahkeme kararı olduğu için, elbette saygı duymamız 

gerekir. Ancak, burada Türkçe 4 ders kitabında kitap yazanlar arasına alınması, bu kadar 

suçlarla ... Tabii, temize çıkmış, bunlar güzel şeyler. Sonra "Emanet Çeyiz" adlı kitaptan dolayı -

zaten onu da çıkardık diyorlar- üzerinde bu kadar şaibe olan insanları tekrar kitap yazma 

komisyonuna almasını da doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum; ama, yargı kararı olduğu için. 

üızla bir şey söylemeye gerek yoktur diyorum. 

Yine, Onur Kaya, Zonguldak Milli Eğitim Müdürü; bu arkadaşımız da Milli Eğitim 

Müdürü; bu arkadaşımız da getirmiş yargı kararını, ona da saygılıyız; ancak, burada, bir şey var. 

Ankara Milli Eğitim Müdürü, o arkadaş hakkında, diyor ki: "İlimiz Milli Eğitim Müdürü 

Yardımcısı görevini yürüten Onur Kaya'nın ilköğretim müfettişi olarakgörev yaptığı 1994-1995 

öğretim yılında, ilimiz Bala İlçesi Tuna İlköğretim Okulunda yaptığı bir sohbette, teröristbaşı 

Abdullah Öcalan'ın lehinde konuşmalarda bulunduğu, vatan Imini bir kişiyle Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder ve Başöğretmen Atatürk ile özdeşleştiren bir konuşma 

yaptığı ... " Devam edip gidiyor. 

Sonra, bunu Bakanlığa yazmış: "Bunun incelenmesi ve soruşturulması" diyor. Bu ne 

zaman; 22.7.1999. Enteresan ... Bir bağlantı var mı, yok mu, bilemem; ama, 16.9.1999'da, bu 

yazıyı yazan Milli Eğitim Müdürüne kınama cezası verilmiş. Bu Milli Eğitim Müdürü de diyor 

ki: "Bunlar, bana, tamamen marksist ideoloji ve PKK artığı bir iki öğretmenin iftirasıdır." Yani. 

bir Milli Eğitim Müdürü, bir Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı hakkında soruşturma yapılmasını 

istiyor, birkaç ay sonra kendisi kınama cezası alıyor. Bunlar arasında bir illiyet bağı var mı, yok 

mu, tabii, evraklar tam olarak gelmedİğİ için doğrusu araştıramadım. 

Arkadaşlar, yine, Uzayda Eğitim Vakfıyla ilgili; tamam, bu geçmiş yıllarda verilmiş. 

Sayın Bakan diyor ki: "Vakıf tüzelkişiliğini koruduğunda, 392 000 000 liranın tahsili söz konusu 
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değildir." Halbuki, burada, Danıştay İkinci Dairesinin kararı vardır: "Kamu kurum ve 

kuruluşları, mahalli İdareler, meslek odaları, sendikalar ve üniversiteler, yaptıkları hizmetler için 

bünyelerinde kurulan vakıflara herhangi bir mal veya para aktaramazlar." 

Burada, yasal olmayan bir aktarım vardır. Sayın Bakan, burada da görevini kötüye 

kullanmıştır, h~ila bu parayı Milli Eğitim Bakanlığından tahsil etmemiştir, etmesi gerekir diye 

düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu Talim ve Terbiye Kurulu inceleme komisyonları yönetıneliidere 

uygun mu, değil mi diye sormuşum. Sayın Bakan diyor ki: "Evet, uygundur. En az hizmet 

süreleri, branşların özelliklerine göre iki, üç, beş yıl olarak belirlenmiştir." 

Halbuki, bendeki yönetmelik diyor ki: "Meslekte en az on yıl, ihtiyaç duyulan alanlarda 

ise en az beş yıl çalışmış olmak lazım." O zaman, benim ibraz ettiğim belgede, iki, üç yıl 

çalışmış olanları da bu komisyonlara dahil etmişler. Halbuki, yönetmeliğe göre en az beş yıl 

çalışmış alınası lazım. Burada da· yanlış yapılmıştır. Dolayısıyla, bu yanlıştan dolayı yüce 

yargıda hesap vermesi gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde 4 tane daire başkanlığı 

varken, 4 tane daha ihdas edilmiş. Bu, ne kadar hukuki diye sormuşuz. Sayın Bakan diyor ki: 

"Bunlar tamamen ihtiyaçtan doğmuştur." 

İdarenin şekillenmesi kanunla düzenlenir. Burada yasal bir gerekçe gösterilmemiştir. 

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde iki 

türlü daire başkanlığı vardır: Bir, müstakil daire başkanlığı; bu kanunla kurulur. İki, bağımlı olan 

daire başkanlıkları; bu da Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur. Bu, ne Bakanlar Kurulu lmrarıyla 

kurulmuş ne de kanunla kurulmuştur. Kendi kafasına göre daire başkanlığı kurulmuş; bu. açıkça 

kanuna aykırı bir işlemdir. Bakan da, bunu, burada itiraf ediyor. Ayrıca. bu arkadaşların daire 

başkanı olarak evraklara atmış olduğu imzalar da batıldır, geçersizdir diye dUşüniiyonım. 

Bundan dolayı da Yüce Divana gitmesi gerektiğini düşünüyorum. 

BAŞKAN- Sayın Göksu, tam 20 dakika oldu, oyunuzun rengini belirtmek için ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Ben gerekçesini söylüyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçesini kısa bir şekilde söylerseniz ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan. bitiriyorunı. tamam. az kaldı: bir 

sayfa kaldı. 

Ben, anlamakta zorluk çekiyorum: yani, konuşmayalım. bu i~i yangından mal 

kaçınrensına bitirip, böylece oylayalım. 

BAŞKAN- Mahmut Bey. bunu yapsaydık, nisan ayında yapardık. Böyle bir niyctimizin 

olmadığını. konuşmanın başında da söyledim. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Bu. bir soruşturma komisyonu: bize gclcn bilgileri 

ve belgeleri. ben. size arz ediyorum. 
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BAŞKAN - Oylama bu. Biz, onları aldık ve değerlendirdik. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Oylamaya geçip geçmeyeceğimize de komisyonun 

karar vermesi lazım. 

BAŞKAN - Geçen hafta buna karar verdi komisyon. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Benim, oyumun rengini belirtebilmem için, 

gerekçesini de ortaya koymam lazım. Yarın öbür gün, bana, sen, niçin Yüce Divana gitmesini 

istiyorsun denildiği zaman, ben, ne diyeceğim? Arkadaşlar, işte şundan dolayı diyorum. Keşke 

gitmese, Sayın Bakan temiz çıksa, biz de alkışiasak diyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada, yurtdışıyla ilgili görevlendirme var, Arzu Ferah Kara ile 

ilgili. Sayın Ba,kan, verdiği cevapta diyor ki: "Arzu Ferah Kara'nın Alınanya Berlin 

Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği, ataşe yardımcılığı görev süresi 2. 7.2000 tarihinde sona 

ereceğinden, olası hukuki sorunlara meydan verilmemesi bakımından ... " Hukuki sorunlara 

meydan vermeyelim diyor, hukuki sorun meydana getiriyor. 

23.3. I 998 gün ve 27666 sayılı onayıyla, söz konusu tarihte yurtiçi görevden çekilmesi 

uygun göri.ilmüş. Yani, 1998 yılında bir yazı yazıyor ki, daha önce, bakanlık müfettişleri 

2 ı. ı .1998 tarihinde bir fezleke düzenliyor. "Şartları taşımadığı için yurtdışına gelmesi lazım" 

diyor, Sayın Bakan "iki yıl sonra dönecek" diye yazı gönderiyor. Burada da, yine açıkça bir 

kayırma ve kanuna karşı bir hile vardır. Dolayısıyla, bu maddeden de; yani, yurtdışına usulsüz 

gönderilmesinden dolayı da Sayın Bakanın Yüce Divanda yargılanması kanaatimi belirtiyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabii, burada, elimizde daha bir sürü belgeler var. Mahkeme kararı 

olduğu halde -deıhin Sayın Başkan ismini zikretti- ismi geçen bu arkadaşların mahkeme 

kararıyla dönmesi gerekirken, dönüp dönmediklerini bilmiyoruz. 

Yine. burada, mesela Türk Eğitim-Sen'in, Sinop hakkında göndermiş olduğu bir faks 

var. Burada, istek dışı yapılan tayinler 29 tane, usulsüz ve kanunsuz atamalar 18 tane. 

BAŞKAN - Onları ben açıkladım efendim. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Efendim, bunların geldiğini açıkladınız. sonucunu 

açıklamadınız. Ben dinliyonun. Bunlar geldi, ne oldu? Bir şey olmadı. Bunların sonucunu 

açıklayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Onları görüştük ve ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Efendim, görüştük de sonuç ne olmuş: yani, burada 

usulsüzlük var mı, yok mu? Tespit edilmiş mi; hayır. 

Türk Eğitim-Sen'in gönderdiği rapor ve burada, Türk Eğitim-Sen, sonuç olarak şunu 

söylüyor: ''Özellikle sendikamız üyesi eğitim çalışanlarına karşı hasmane bir tutum içerisindedir. 

Atamalardaki usulsüzlükler, eğitimde olmaması gereken belirli kadrolaşma hareketleri. kanun ve 

yönetmelikler hiçe sayıbreasma verilen cezalar, yapılan sürgün ve kıyımlar, güvensizlik. idarenin 

adaletsiz vı; yanlış uygulamaları Sinop'ta eğitimi bitme noktasına getirmiş ve başarısızlığa sebep 
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olmuştur. ı 996, ı 997 ve ı 998 yıllarında, ÖSS 'de, arka arkaya üç yıl ilk 1 O sıra içerisinde 

olan ilimiz, 1999'da 54, 2000 ve 2001 yıllarında 58 inci sırada yer almıştır. Bunun sebebi, yanlış 

uygulamalardır." 

İşte, Sayın Bakanın kendi ilinden gelen rapor. Bir sendikamız, saygın bir sendikamız, 

Türk Eğitim-Sen'in göndermiş olduğu rapor. 

Yine, bunları söylemeye gerek yoktur; Sinop'ta Piyo ve Yibo okullarının temizlik 

ihalesini almış ... 

BAŞKAN -Tamam efendim ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Müsaade buyurun Sayın Başkan, niçin rahatsız 

oluyorsunuz? 

BAŞKAN - Ama, gazete okuyorsunuz. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Hayır, gazete okumuyorum, iddia var burada. Diyor 

ki: "Sayın Bakanın memleketi olması hasebiyle, oradaki işçi atamalarına parti müdahale ediyor, 

işe başlatamadık, 12 milyar zarar ettim ... " 

HASAN MACİT (Burdur) - Efendim, gazete haberlerini daha önce tartışmıştık. Siz, 

kanaatİnizi söylerseniz ... 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Şunlar gazete haberi mi? 

Burada 200 tane belge var. 

Burada, yine ... 

BAŞKAN- Son sayfa demiştiniz? .. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) -Tamam, son sayfanın son cümlesi olsun. 

Burada, yine, bakın, bir iddia var: "Bakanlık müfettişlerince düzenlenen 17.5.2001 

tarihli rapor incelendiğinde, tirmaların yeterlilik belgelerini inceleyen komisyonun usulsüzlükler 

yaptığı, Sayın Bakanın haskılarına boyun eğildiği, şikayetçi olan firmaya da ihale verilmek 

suretiyle konunun kapatıldığı açıkça görülecektir." 

O zaman, bu raporun, bana göre, soruşturma komisyonuna gelip burada incelenmesi 

lazım diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan "sözlerini bitir" diye sık sık ikaz ettiği için daha fazla 

uzatmak istemiyorum. 

Yine. burada. Selma Tarhan adlı kişinin. yurtdışına eğitim ataşesi olarak gitmiş. Kendisi 

Fransızca öğretmeni; ama. Almanya'da bir şehre gidiyor. Kendisi. Fransızca. Almanca. ingilizce 

bilmesi yeterli diyor. Halbuki. yönetmelikte diyor ki: "Hizmet yapacağı ülkenin resmi dili 

yanında, geçerli olan bir ya da daha fazla yabancı dil bildiğini, en az (D) seviyesinde Kamu 

Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Belgesiyle belgeleınesi lazım." Böyle bir belge 

yoktur. Bu da usulsüz bir atamadır. 
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Bu saydığım bütün sebeplerden dolayı, Sayın Bakanın yargıya gitmesinin daha 

doğru olduğu kanaatimi bildiriyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Mehmet Telek, Afyon Milletvekilimiz; buyurun efendim. 

MEHMET TELEK (Afyon) - Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; iki aya yakın 

çalışma süresi içerisinde, Sayın Milli Eğitim Bakamınızla ilgili epeyce şikayet, belge geldi ve 

bunları, biz ineeledik ve bu incelemeler sonucunda bende oluşan kanaatİ açıklamadan önce şunu 

belirtmek istiyorum: Acaba, Milli Eğitim Bakanlığında, bu zamana kadar yapılan, iiç sene 

içerisinde yapılan uygulamalar niye bu kadar ses getirmiştir, niye bu kadar şikayete sebep 

olmuştur, niye bu soruşturma komisyonu kurulmuştur diye düşündüm. Açıkça, gelmiş olduğum 

vicdani kanaat, demek ki, Milli Eğitim Bakanlığımızda Sayın Bakanın dışında, bürokraside. 

maalesef 12 Eylül öncesinin zıt kutupları olarak, kraldan çok kralcılık yapan, yanlış 

uygulamaların varlığı da ortaya konulmuştur; ama, şonuç olarak söylemek istediğim, soruşturma 

komisyonu olarak, iddiaların, 8 tane iddianın, Sayın Bakanın burada vermiş olduğu savunma v.e 

bilgiler doğrultusunda, kendisinin . bu konuda bir suçu olmadığı ve bu nedenle, soruşturma 

komisyonunun çalışmaları sonucunda Yüce Divana sevk edilmesine gerek kalmadığı yönünde 

düşüncelerimi ifade ediyorum. 

Zaten, buradaki çalışmalarımız, öyle zannediyorum ki, Sayın Bakana da bir uyarı. alt 

kademede, ri1aaleset: taşra teşkilatında, kraldan çok kralcı olan sendikalar arası çekişmelerin 

sebep olabildiği haksız uygulamalara da son vereceğine inanıyorum. Bu nedenle, bu soruşturma 

komisyonu çalışmalarının fevkalade başarılı olduğuna inancnn tamdır. 

Bu arada, Sayın Göksu'ya, biz bilakis yardımcı olmaya çalıştık, ağzı kurumuştur diye 

suyunu bile doldurduk. Kesinlikle sözünü kesmedik. Tutanaklara tekrar baktım; Milliyetçi 

Hareket Partisi olarak, böyle bir niyetimiz de yoktur, kendisi fikirlerini söylemiştir. 

Ben de bir başka komisyonun başkanlığını yaptığım dönemde, böyle güzel bir çalışıml 

ortaya koymuştuk; ama, şunu da belirtmek lazım: Bu soruşturma komisyonlarının siyasi kararlar 

vermesini engellemek için, mutlaka, bunun bir düzenlemesi yapılmalı. Daha önce kendi 

verdikleri önergeye daha sonra ret oyu veren siyasi partilerin varlığı, gerçekten Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinde milletin dikkatinden kaçmamaktadır. Bu nedenle, bu konuda yeni bir 

düzenleme yapı larak Meclisin itibarının ve onurunun da korunması gerektiğini düşünüyor; 

saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Telek. 

Ben de size katılıyorum. Bu komisyonda, Sayın Göksu en büyük katkıyı yapmıştır. Ben 

de kendisine teşekkür ediyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Biz de teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Akif Gülle, Amasya Milletvekilimiz; buyurun efendim. 
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AKİF GÜLLE (Amasya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Tabii, bugün itibariyle, anlaşılan, komisyon çalışmalarımızın sonuna gelmiş 

bulunuyoruz. İki aydır, burada, gerçekten ülkemiz için önemli olan bir Bakanlığımız üzerinde ve 

Bakanımız hakkında verilen bir soruşturma önergesiyle ilgili fikirlerimizi beyan ettik, bilgi ve 

belgeler toplamaya çalıştık. 

Tabii, ben, şu anda, heyetinizin çok fazla vaktini almak istemiyorum; çünkü, sonuçta, 

şayet Sayın Bakanın Yüce Divana gitmesine gerek olmadığı noktasında bir kanaat, burada, 

değerli üyelerimizde hasıl olursa, muhtemeldir ki, muhalefet şerhi yazma durumumuz söz 

konusu olabilecektir, genel gerekçelerimizi orada ifade ederiz. 

Çok değerli arkadaşlar, ancak, geçen günkü konuşmamda da çok kısaca ifade ettim; ben, 

şu anda, bu komisyondaki bütün değerli arkadaşlarımızla beraber, tarihe bir not düştüğümüze 

inanıyorum. Evet, üzerinde araştırma yaptığımız, soruşturma yaptığımız bakanlık, Milli Eğitim 

Bakanlığıdır. Geleceğimizdir, her şeyimizdir, birtakım ideolojik davranmalara, keyfi 
t;" 

uygulamalara hiç de müsamaha edilmemesi gereken, herkesin çok dikkatli olması gereken bir 

bakanlıktır Milli Eğitim B~anlığı. 

Dolayısıyla, tarihe not düşerken, az önce konuşan Sayın Telek'e katılıyorum; siyasi 

mülahazaları bir kenara bırakıp, içimizden gelen vicdani kanaatierimize göre tespitlerimizi, 

değerlendirmelerimizi yapmamız icap eder diye düşünüyorum. Elbette, bütün arkadaşlanmızın 

da böyle bir anlayış içerisinde olduklarına inanmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, benim şahsi kanaatim, buradaki, konuşmalardan, bize ulaşan bilgi ve 

belgelerden ulaştığını nokta şudur: Milli Eğitim Bakanlığında, Sayın Bakan döneminde keyfi 

uygulamalar vardır. Milli Eğitim Bakanlığında, Sayın Bakan döneminde ideolojik yaklaşımlar 

söz konusudur. Milli Eğitim Bakanlığında, Sayın Bakan döneminde bir kaos yaşanmaktadır. 

Eğitim camiasının bütün kurumlarında, bütün fertlerinde, bütün yöneticilerinde bunu çok yüksek 

oranda görmek, hissetmek, algılamak mümkündür. Bunu, az çok, Bakanlıkla, en azından bir veli 

olarak ilişkisi olan her değerli arkadaşım da, öyle inanıyorum ki, rahatlıkla görebilecektir. 

Şimdi, bunlarla alakalı, bizim soruşturma önergemize esas teşkil eden genel gerekçede. 

Sayın Bakanın kaosa meydan verdiği, keyfi uygulamalar yaptığı, ideolojik davrandığı şeklinde 

genel gerekçeler söz konusu idi. Bir de, bunlara dayanarak, örnekleme noktasında, bazı örnekler 

diye. 8 madde üzerinde tespitler vardı. 

Komisyonumuz, ağırlıklı olarak 8 maddeye daha çok zaman ayırdı; ama, genel 

gerekçedeki hükümlere,. aslında, bana göre, cevabını rahatlıkla bulabildiğimiz. verebildiğimiz 

çulı~malarda bir miktar eksik kaldığımızı düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığında ideolojik davranmalar söz konusudur 

diyorum. Elbette, bunu boşuna söylemiyorum. Geçtiğimiz hafta da ifade ettim. Buradaki bir 
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belge, hiçbir şeyi konuşmaksızın, başka hiçbir şeye bakmaksızın, ideolojik 

davranıldığını, başka bir şeye gerek duyulmayacak kadar açık ve net ortaya koymaktadır. 

Böyle bir bakanlıkta, bir bakan, kalkar da, buranın en saygın bir kurumunun yüzde 

80'ini potansiyel suçlu olarak görürse, bence, daha fazla konuşmaya hiç gerek yoktur. Bununla 

beraber, birtakım kurumlarca haklarında şaibeler, dedikodular, raporlar oluşturulan insanların da, 

maalesef belirli ideolojik önyargılarla görevde tutulmaları, belirli yerlerde taltif edilmeleri de, 

değerli üyelerin hepsinin önüne bütün dosyalarda gelmiştir ve bunu, hepimiz de açık seçik 

görmüşüzdür. 

Efendim, bir ideolojik davranma var mıdır, yok mudur{ Bence, bunun ötesinde, bu 

alanda söylenınesi gereken hiçbir söz yoktur, tabii ki, herkes, burada, vicdanı kanaatine göre 

hareket edecektir. 

Değerli arkadaşlar, keyfi uygulamalar vardır, kanundışı uygulamalar vardır. Biz, bunu 

Sayın Bakana da sorduk. Az önce değerli arkadaşım da gündeme getirdi. Hiçbir makama, hiçbir 

bakan, hakkı olmayan tasarrufta bulunma yetkisi, kanundan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. 

Kullanılmış mıdır; kullanılmıştır. 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde, Talim ve Terbiye Kurulunda, olmayan 

makamlar ihdas edilmiştir, buralarda yetkililer ve görevliler oluşturulmuştur. Ben, bunu, çok 

değerli uzman arkadaşlarımızın araştırmasını, bir rapor halinde bize getirmesini rica ettim; ama, 

Sayın Başkan, üzgünüm, bu konuda, maalesef, herhangi bir açıklama, Değerli Heyetinizden ve 

uzman arkadaşlarımızdan gelmedi. Sadece Sayın Bakanın açıklaması geldi; o da, kendisinin otuz 

yıldır hukukçu olduğunu -elbette hukukçu olduğunu biz de biliyoruz da- hukukun dışıııa 

çıkmadığını belirten bir açıklamaydı. Bunu söyleyen bir Sayın Bakanın verdiği cevap, aslında, 

çok gülünç bir cevaptır. 

Değerli arkadaşlar, tutanaklarda, var, hepiniz de gördünüz, Sayın Bakanın ifadesi 

"efendim, biz bunlara ücret ödemedik" demekten ibarettir. 

Değerli arkadaşlar, makamlar ücret ödenmek için oluşturulmaz. Makamların usul ve 

esasları, mevzuata göre şekilleri bellidir. Az önce arkadaşımız da ifade etti, bir bağımlı daire 

başkanlığıııın oluşturulması, Bakanlar Kurulunun yetkisinde olan bir şeydir. Bir bağımsız daire 

başkanlığının oluşturulması, ancak kanunla düzenlenir. Olmayan makamlar ihdas edilmiştir. 

Tali m ve Terbiye Kurulu bünyesinde oluşturulmuştur. Olmayan bir danışmanlık çıkarılmıştır. Bir 

kişi atanmıştır; Bakanlık adına, Türkiye adına, yurtiçinde, yurtdışında, bu arkadaşımız -ismini 

vermek istemiyorum, kişileri burada rencide etmekten de çekiniyorum, dikka:t ediyorum

gitmiştir, Bakanlığı temsil etmiştir. 

Allah aşkına, bu 240 değildir de nedir? Bunun 240 ıııcı maddeye girnıediğini. görevi 

köti.iyc kullanmaya girmediğini söyleyebilecek bir hukukçu çıkabilir mi Türkiye'de? Hukukçuya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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gerek yok. Bu işlerle az çok, uzaktan yakından alakası olan herkes, bana göre, bu 

değerlendirmeyi çok rahatlıkla yapabilir. 

Değerli arkadaşlar, Bakanlık atamalarında liyakat esasına riayet edilmemiştir. Taşrada, 

görevlerin çok büyük bir miktarı, ağırlıklı olarak -az önce Sayın Telek ifade etti- belli bir 

dönemin ideolojik saplantılarına dayalı olarak, daha çok vekaletlerle götürülmüştür. 

Siz düşünebiliyor musunuz, böyle bir Bakanlığın en stratejik görev alanlarından birisi, 

Projeler Daire Başkanlığı, Bakanlığın bütün projelerinin oluştuğu bir birim. 

Değerli arkadaşlar, buranın başına emekli bir İngilizce öğretmeni getirilmiştir. Projeler 

Daire Başkanlığıyla, erneidi bir öğretmenin ne alakası olabilir? Burada, hiçbir şahıs, kalkıp da, 

rahatlıkla "efendim, bu kişi liyakat esasına göre getirilmiştir, bu işi en iyi İngilizce öğretmeni 

bilir" diyebilir mi, böyle bir şey söz konusu olabilir mi? 

Ben, sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bir örnek daha vermek istiyorum. Yine, bu 

Bakanlığın isıninden kaynaklanan -burası Milli Eğitim Bakanlığıdır- elbette, milli değerlerimiz 

sonuna kadar bu bakanlık bünyesinde muhafaza edilmelidir, dikkat edilmelidir. Bazı kavramlarla 

alakah tespitler, burada açıkça söylendi. 

Yine, bir örnek olması açısından söylüyorum, gündemimizi çok meşgul etti. Bir 

"Emanet Çeyiz" konusunda, bırakınız, artık geçmişlerini, Sayın Bakanlığın verdiği cevapta bile 

"efendim, yanlış anlaşılınalara ve basında çıkan haberlerden dolayı, biz, bunu kaldırdık" denildi. 

Yani, en azından "evet, bir yanlış vardı, bu yanlıştan vazgeçtik" deyin. Hiç olmazsa. bunun 

erdemliliğini gösterin. 

Evet, Bakanlık, bu konuda bile erdemlilik göstermemiştir. "Yanlış anlamalam sebebiyet 

vereceğini hissettik de, bundan dolayı biz bundan vazgeçtik." 

Değerli arkadaşlar, olaya bakış da budur. Ben, Yüce Heyetinizin fazla vaktini almak 

istemiyorum; ancak, üzerinde konuştuğumuz bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu. 

değerli üyelerin tekrar vicdaniarına arz ediyorum ve bu bahsettiğim kısa örnekler, daha önceki 

konuşmalarımız, ki, sonunda muhalefet şerhimizde de çok detaylı olarak ifade edeceğimiz 

gerekçelerle, Sayın Bakanın, bu tür uygulamalar yapan bir Sayın Bakanın yargılanmasının gereği 

konusunda kanaat sahibi olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Gülle. 

Sayın Mehmet Zeki Çelik, Ankara Milletvekilimiz? .. Yok. 

Saym Cengiz Aydoğan, Antalya Milletvekilimiz; buyurun efendim. 

CENGiZ A YDOÖAN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli üyeler, değerli görevliler; 

hen de sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Milli Eğitim Bakanlığı çok geniş bir bakanlık, çok büyük sorumlulukları olan bir 

bakanlık. Burada, 600 000 civarında çalışan var, milyonlarca öğrenci var. bunların velileri var: 
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yani, geniş bir grup var. Dolayısıyla, burada alınan yüzbinlerce, onbinlerce kararın aralarında 

yanlışlar da olabilir; ancak, bu yanlışların Yüce Divan kapısını zorlayacak yanlışlar olmadığını, 

buradaki değerli üyelerimizin, her iki yönde görüşe sahip olan değerli üyelerimizin 

çalışmalarından gördük. İki aydır, gözetiminizde, iyi bir ortamda, her türlü iddiayı inceleme 

firsatı bulduk, bilgi ve belgeyi inceleme fırsatı bulduk ve bu bilgi ve belgeler değerlendirildiği 

zaman, Başbakaniıkça görevlendirilen değerli uzmanların da görüşleri doğrultusunda, aralarında, 

Sayın Bakanın Yüce Divana sevkini gerektirecek ciddiyette herhangi bir olayın 

gerçekleşmediğini gördük. 

Sayın Bakanın çalışmalarının, rejim gerekleri doğrultusundaki çalışmalarının, hükümet 

programı doğrultusundaki çalışmalarının, partisinin siyaseti doğrultusundaki çalışmalarının, 

elbette değerlendirileceği ortamlar vardır, ama, o ortam, sanırım, (9/5) sayılı, önergeyle 

oluşturulan, bu soruşturma komisyonunun ortamı değildir. 

O tartışmayı başka zeminlerde yapmak dileğiyle ve Sayın Bakanın Yüce Divana sevkini 

gerektirecek bir husus olmadığı kanaatiyle, bize sağladığınız iyi çalışma ortamı için size 

teşekkürlerimi sunuyorum, değerli arkadaşlarım da çok iyi çalıştılar, özellikle Sayın Göksu, 

Sayın Gülle, görüşleri doğrultusunda, her türlü bilgi ve belgeyi, bize, burada, incdcm~.: iirsatı 

verdiler. 

Ben, hem size hem de değerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Aydoğan. 

Sayın Salih Çelen, Antalya Milletvekilimiz; buyurun efendim. 

SALiH ÇELEN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli üyeler; ben, Sayın Bakanın 

yargıda aklanmasının yararlı olacağını düşündüğüm için, yargıya sevkİ yönünde oy 

kullanacağım. Kanaatim budur. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Çelen. 

Sayın Ali Uzunırmak, Aydın Milletvekilimiz; buyurun efendim. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de çalışına 

ortaınından dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. 

Tabii ki değerlendirilmesini istediğim bazı konular var. Değerli arkadaşlarımız, burada, 

birtakım bilgi ve belgeleri sundular. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Türkiye'de, maalesef. 

bakanlığın, bilhassa bakanın, görev, yetki ve sorumluluklarından, en alta atılan bir imzadan bile 

mesul görülmesinden dolayı, bazen kendimizi de o ınakaında düşündüğümüzde, çok haksızlık 

yapılabileceği de ortadadır; yani, herhangi bir ilçedeki ilçe milli eğitim müdürünün attığı bir 

imzadan bir bakanın sorumlu tutulabileceği bir düzen içerisinde bu işi yürütüyorsak, burada bir 

yanlışlık var demektir. 

Dolayısıyla, o makaında kendimizin de olabileceğini düşünürsek, hele hele Milli Eğitim 

gibi, bu kadar büyük personel hareketlerinin ve bu kadar büyük bir kitleye hizmet veren bir 
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bakanlıkta, art niyetten kaynaklanmayan birtakım eksiklikler, yanlışlıklar olabilir. 

Arkadaşlarımız bu değerli çalışmalarıyla bilgi ve belgeleri öne koymuşlardır. Sayın Bakanın, 

bunları, teşkilatı için bir kez daha değerlendireceğinden eminim, değerlendirmesi gerektiğine de 

inanıyorum. 

Ayrıca, devlet olarak, bu yetki ve sorumluluk, görev alanlarının, bakanların imzalardan 

bu kadar mesut tutulmasının, bir kez daha gözden geçirmemiz gerektiğine de inanıyorum. Tabii 

ki, Yüce Meclis, özel bir denetim görevi yapıyor. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Değerli Mahmut Göksu arkadaşımız, Milliyetçi Hareket 

Partisiyle ilgili bir şeyler dile getirdi. Sayın Başkanım, sadece tutanaklara geçmesi açısından 

ifade etmek istiyorum. Burası, ne partiler arası bir savaş ne de paıiiler arası bir dayanışma zemini 

değildir. Burası, milletvekilleri olarak bizim, milletvekili sıfatıınızla, vicdani kanaatlerimizle 

yapmamız gereken bir faaliyet alanı. Zaten, basında ve kamuoyunda da zaman zaman 

gösterilmek istenilen, böyle partiler arası bir savaş veya partiler arası bir dayanışma gibi bazı 

kutuptaşmalar dolayısıyla, Türkiye'nin çok şeyler kaybettiğine inanıyorum ve bunların da 

yapılmaması gerektiğine inanıyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisinden milletvekilleri olarak bizlerin, parti kimliğimizle değil, 

milletvekili kimliğimizle burada olmamız gerektiğine inanıyorum. Bunu, parti savaşı veya parti 

daymuşması şekline dönüştürmek yanlış olur. 

Tabii ki, Milli Eğitim Bakanımız hakkında kadrolaşmayla ilgili birtakım iddialar vardır~ 

ama, ben, arkadaşlarımla şunu paylaşmak istiyorum. Ben, milletvekili olmazdan önce de 

Ankara'da yaşayan bir insanım ve siyasetin içinde olan bir insanım ve çeşitli bakanlıklarda 

mutlaka tanıdığımız insanlar var. 

Bakanlık siyasi bir makamdır; ama, teknik kadro açısından en önemli ımıkanı 

müsteşarlık makamıdır. Bener Coı·dan uzun yıllar müsteşarlık yapmış bir bürokratımızdır. Eğl!r 

Sayın Bakan teknik olarak kadrotaşmak isteseydi, ilk önce, kendisinden sonra gelen makam 

olarak müsteşarlık makamında kadrolaşma ihtiyacı hissetmesi gerekirdi veya ideolojik veya 

siyasi bir tasarruf düşünülseydi, onun altındaki birtakım genel müdüriliklerde bunun olması 

gerekirdi. Oysa Sayın Bakana baktığımızda, müsteşarlık makamında ve genel ınlidlirllik 

ınakmnında, eski bakanlarımızdan Nevzat Ayaz Beyin ve Mehmet Beyin zamanından gelen 

birtakım kadrolarla çalıştığını görüyoruz. Tabii ki boşalan kadroları mutlaka dolduracak\ ır. 

Hepimiz siyasetin içinde olan insanlarız. Mahalli teşkilatların kendi iradclcriylc:. kendi 

inisiyatifleriyle, talep noktasında gelen ve yapılan birtakım yanlışlardan ·demin de s<iylcdiğim 

gibi- en üstteki iınzaya varana kadar ınesul tutmamızın siyaseti ve belli bir noktayı da 

yaralayacağı inancını taşıyorum. 

Sayın Bakanın, bu belgeler ve bilgiler doğrultusunda tekrar teşkilatını güzden l:!cı;irını..:si 

dileğiyle de. Yüce Meclisin, Sayın Bakanı Yüce Divana sevk etmesi gibi bir kanaatinin oluşması 
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gerektiğine inanmıyorum. Sayın Bakan Yüce Divana gönderilmemelidir: ama. 

Bakanlığımızı gözden geçirmesi, tabii ki ülkemiz adına yararlıdır. 

Diğer, yayınlarla, milli eğitim politikalarıyla ilgili birçok konular, milli eğitim 

şuralarında değerlendirilmesi gereken konulardır; onlar, komisyonumuzun değerlendirmesi 

gereken konular değil. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim. 

Sayın Evliya Parlak, Hakkari Milletvekilimiz; buyurun efendim. 

EVLİY A PARLAK (Hakkari)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlarken, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Başkanıın, ikibuçuk aydan beridir gerçekten çok ciddi bir çalışma yapan bu 

komisyonun son toplantısına varmış bulunmaktan da mutluluk duyuyorum. 

Özellikle, zatıalinize ve Başkanlık Divanına, bize rahat bir çalışma imkanı tanıdığınız 

için teşekkür ediyorum. Bu arada, çok önemli bir mesai sarf eden Başbakanlık Denetleme 

Kurulundan gelen değerli arkadaşımıza, Adalet Bakanlığından gelen teknik eleman 

arkadaşlarımıza, Komisyonumuza sekreterya görevini veren Meclis personeline ve teknik 

kadroya da şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. 

Saym Başkanım, soruşturma konumuz olan önergede saptanan 8 iddia üzerinde, gerek 

iddia sahiplerinden gerekse Sayın Bakanımızdan çok geniş şekilde bilgiler edindik. Bu arada, 

özellikle, muhalefete mensup değerli arkadaşianınıza da şahsım adına çok teşekkür ederim. 

Gerçekten. kendileri bu iddiaları açıklığa kavuşturmak, belgelemek çabası içerisinde büyük 

gayret göstermişlerdir, birçok konuının belki daha iyi anlaşılınasına da vesile olmuşlardır: ama, 

sonuçta. ben. şahsi olarak şunları vicdanen tespit etmiş bulunınaktayıın: 

Sayın Bakanıınızın bu 8 iddiayla ilgili savunmasını belgelere dayalı olarak 

incelediğimiz zaman. 1 inci maddeden itibaren, örneğin, okulöncesi eğitim kurumları yönetınelik 

değişikliğinin hangi sathalardan geçtiği ve temel dayanağının Milli Eğitim Temel Yasası olduğu 

ve o çağdaki çocuklara yönelik tespitler sonucu ortaya çıkarıldığı; yurtdışına gönderilen 

görevlilere ilişkin sınavların ÖSYM'den alınıp ÖDYM'ye alınması, ki, bunun da gerekçeleri ki, 

ÖDYM'nin. bu sınavları, çok değişik kurumlardan da sağiıklı bir şekilde, ÖSYM'den aşağı 

kalmamak koşuluyla başarıyla yaptığını; Sayın Bakanımızın. yine, meslek liselerinden genel 

lisdere naldilere ilişkin genelgenin de Danıştay kararından sonraki uygulaınalarına ilişkin 

açıklamaları: bazı görevlilerin Bakanlık müfettişleri önerisi doğrultusunda soruşturma açılma 

istememesi, bunun sonunda, itirazlar sonucu, Danıştayın verdiği kararlar doğrultusunda 

mahkemeye intikal edenlerin son 7-8 inci maddelerdeki iddialarla ilgili olan hususlar ise, 
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İçtüzüğün 107 nci maddesine uygun şekilde olay, yer belirtilmediği için zaten iddia halinde 

kalmıştır. 

Şimdi, bütün bu iddialarla ilgili açıklamaları değerlendirdiğimizde, gerçekten, ileri 

sürülen 159, 228, 230, 240 veya 251 inci hükümlere göre herhangi bir suçun ortaya çıktığını 

söylemek mümkün değildir. Mutlaka eleştirilecek şeyler olabilir ve birçoğu şeyler -değerli 

arkadaşlarım alınmasınlar- ya gazete kupürlerinden yahut da değerli ıneslektaşlarmdan gelen 

birtakım mektuplar veya bazı sendikalardan gelen iddia mektuplarıdır, bunun ötesinde somut l?ir 

belge ortaya konulamamıştır. Keyfi uygulamalar veya kadrolaşma konusunda, değerli arkadaşım, 

Aydın milletvekilim biraz önce ifade ettiler, ben, bu Bakanlıkta 25 senemi veren bir insanım, 

gerçekten, Bakanın geldiği günden bugüne kadar neredeyse üç yılı doldu, dördüncü yıla geçiyor, 

en üst düzeydeki kadrolar halı11996'lardan, hatta 1990'lardan gelen insanlardır. 

Ayrıca, değerli arkadaşım Sayın Göksu sürekli burada iki kişinin ismini zikrettiler, ikisi 

de yargı kararıyla aklanmıştır. Hatta, Onur Kaya denilen arkadaş -ki, ben şahsen görmedim, 

dosyası bana gelmiştir- aklandıktan sonra bu iddiada bulunanlar hakkında da tazminat davası 

açmış, 5 milyar da tazminat almıştır; aynı iddiayı Genel Kurulumuzda dile getiren milletvekili 

arkadaşınız hakkında da 20 milyarlık tazminat davası açmıştır. 

Saym I3aşkanım, sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum: Bakanlığın atamaları, yer 

değiştirmeleri, yükselmeleri, bütün bunlar zaten yargının denetimindedir, öğrencilere ilişkin 

uygulamalar da aynı ve dolayısıyla, böyle keyfi bir uygulamanın sürekli ... Aneale Suyın Salih 

Çelen neyefendi bir şey sordu Sayın Bakana, dedi ki: "Size bir şey soruyorum Sayın I3akan; 

müfettişin getirdiği öneriyi siz uygulamak zorunda mısınız, değil misiniz, değişik uygulayabilir 

misiniz?" Elbette ki, Bakan adma müfettiş, müfettişlik yapar. Getirdiği aynen uygulama 

zorunluluğunda değil, hatta, önerilen cezanın da bir altını vermeye yetkilidir. 

Şimdi, Bakanın bu yetkileri kullanmasını, biz, ideolojik olarak bir karlrolaşmayı 

oluşturma yönünde değerlendirirsek, herhalde çok haklı olduğumuzu söylemek mümkün değil. 

Sonuç olarak, bu çalışmalar, gerçekten, bana göre, hepimizi. belli bir düzeyde olayları 

dcğcrlcndirip vicdani kanaatlcrimizi hasıl olacak noktaya getirmiştir. I3enim de şahsi görüşüm, 

Sayın Bakan, bu ileri sürülen ceza hükümlerinin hiçbirisine yönelik bir suç işlememiştir: 

dolayısıyla, aklanınası gerektiği kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunuyoruın. 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Parlak. 

izınir Milletvekilimiz Saym Saffet I3aşaran: buyurun. 

SAfFET BAŞARAN (İzmir)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Saym !3aşkanıın, değerli üyeler: Milli Eğitim Bakanı Saym Metin Bostancıoğlu 

hakkında verilen (9/5) esas numaralı soruşturma önergesindeki iddialarla ilgili olarak 

Komisyonuımıza gelen belgelerin ışığında yaptığımız değerlendirmede kişisel kanaatiın. Milli 
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Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu'nun kusurlu olmadığı 

noktasındadır. Burada pek çok bilgi ve belgeyi değerlendirdik, Bakanımızı dinledik vı.: yine 

biliyoruz ki, Sayın Bakanın tasarrufları son değildir, hepsi yargıya açıktır ve bunlardan bayağı 

yargıya gidenlerinin de olduğunu gördük. Bakan, yargı konusunda son derece hassasiyetini 

göstermiştir. Bu bakımdan, tekrarlamak gerekirse, Sayın Bakanın Yüce Divanlık bir kusunı 

olmadığı kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Başaran. 

Şimdi, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Yalçınkaya? .. Kendileri yok. 

Efendim, sırası geldiği zaman burada hazır olmayan Ankara Milletvekilimiz Sayın 

Mehmet Zeki Çelik Beye değerlendirmesini yapması ve oyunu belli etmesi için söz vı.:ri\'lınıııı; 

buyurun. 

MEHMET ZEKi ÇELİK (Ankara) - Efendim, kusura bakmayın, ben. < iı.:ncl 

Başkanımızla bir toplantıya katıldığım için biraz geciktim. 

Ben de, yapılmış olan bu çalışmaları değerlendirdiğiınizi ve bu değerlendirmeler 

sonucunda da Milli Eğitim Bakanının, gerçekten, ideolojik kaınplaşmalara yol açacak birtakım 

işlem ve uygulamalar sebebiyle kusurlu olduğu kanaatindeyim ve Yüce Divana sevki yönlinde 

"kabul" diyorum. 

BAŞKAN- Sayın Mehmet Zeki Çelik' e teşekkür ediyorum. 

Şimdi, sözü Katip Üyemiz Sayın Burhan Bıçakçıoğlu'na veriyorum. 

13uyurun Sayın Bıçakçıoğlu. 

BURHAN BIÇAKÇIOÖLU (İzmir) - Ben de, bu güzel çalışınalardan dolayı 

Koınisyonumuzda görev alan, çalışan, Sayın Başkanımızdan şu içtiğimiz çayları getiren arkadaşa 

kadar herkese teşekkür ediyorum. 

Arkadaşlarımız her şeyi en ince ayrıntılarına kadar söyledi. Ben, sadece oyumtın "ref' 

olduğunu söylüyorum. Ayrıca, diyorum ki, son yirmi yılda yahut da otuz yılda gelen Milli 

Eğitim Bakanları içinde kadrolarda en az oynama yapan Bakanın Sayın Metin Bostancıoğlu 

olduğunu söylüyorum; çünkü, öğretmen kökenliyim. Ben de bu Milli Eğitim camiası içinde hala 

aktif olarak bulunuyorum. O açıdan da, bu göri.işüınün doğrultusunda oyunmn renginin ''ret" 

olduğunu söylüyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bıçakçıoğlu. 

Komisyonuımızun Sözcüsü Sayın Mihrali Aksu; buyurun. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan)- Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyelF!ri: (9/5) 

esas numaralı Sayın Metin Bostaneıoğlu hakkındaki soruşturma komisyonunun sonuna gelmiş 

bulunuyoruz. Bugüne kadar bu Komisyonu katkı sağlayan bütün arkadaşlaruna ve dışarıdan 

görevlendirilen teknik personele saygı ve şükranlarıını sunuyoruın. 
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İyi bir çalışma olduğu inancındayım. Sayın Bakanla ilgili olarak 

soruşturma komisyonunca iddia edilen konularda, biraz da Divanda olmamız sebebiyle, birçok 

konuyu biraz daha yakın inceleme ve görme şansına sahip oldum. Bu vicdani bir kanaattir. Ben, 

Sayın Bakanın Yüce Divana gitmesi noktasında bir eylemi olduğuna inanmıyorum. Bunun için, 

kanaatim "ret" yönündedir; ancak, burada bir konuya da işaret etmek istiyorum. Bu makamlar 

yıpratılmaması gereken makamlardır. Siyaset açısından beğenmediğimiz şeyler olabilir; bu, 

doğrudur, herkesin kendi penceresinden farklılıkları olabilir, bu da çok doğaldır; ama, burada 

hukuki bir kanaat, hukuki anlayışla bir kanaat belirtmek mecburiyeti vardır. 

Kanaatimizi de vicdanen bu noktada belirtirken bir şeye daha işaret etmek istiyorum. 

Yüce Meclisi bu tür soruşturma komisyonlarından alıkoymak gerekir kanaatindeyim. Bu 

konudaki iddiaların kanaatimizce veya kanaatİınce Yargıtay makamınca değerlendirilmesi; ama, 

son kararın yine Meclisçe verilmesi uygun olacaktır; çünkü, bu tür yaklaşıınlarda, bu tür 

soruşturmalarda ister istemez bazı siyasi duygusallıkların olduğu ve bunun Yüce Meclisi ve 

Parlamentoyu da yıprattığı kanaatindeyim. 

Sayın Bakanın Yüce Divana gitmesine gerek olmadığına tekrar işaret ediyor, saygılar 

sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aksu. 

Şimdi de, Komisyonumuzun Başkanvekili Sayın Hasan Macit'e söz veriyorum. 

Buyurun. 

HASAN MACİT (Burdur) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle iki ayı aşkın 

süredir Komisyonumuzun çalışınaları sırasında bize yardımcı olan diğer kurumlardan gelen 

uzman arkadaşlarıma ve Komisyon çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca, sizler, özellikle 

muhalefet partilcrindeki arkadaşlar topladıkları bilgi ve belgelerle Komisyonun çalışmalarına 

katkıda bulundukları için onlara ve diğer arkadaşlarıınızın hepsine bu çalışınalarından dolayı 

teşekkür ederim. 

Milli Eğitim Bakanımızın İcraatları konusunda birçok bilgi ve belgeleri dinledik. 

inceledik, bu doğrultuda yapılan çalışınalarıınızda benim görüşütil olarak Yüce Divana gitmesi 

konusunda hiçbir somut bilgi ve belgeye görüş ulaştığımı göremedim. yok. Bunun aksine. bu 

dönemdeki uygulamalarda hiç olumlu yönüne de bakılınadı. Bir norm kadroyin doğuda. 

güneydoğuda birçok ilimizde öğretmen açığı varken, batıda birçok ilimizde de binlerce öğretmen 

Hıziası varken, bu projeyle, öğretmen açığı olan illerde öğretmen açığı tamamlanmış, öğretmen 

tazlası olan yerlerde de açık kapatılmıştır. Benim ilimde bin öğretmen fazialtlığı varken. küçük 

bir ilde, norm kadro sonucunda bugün sıfıra düşmüştür. Bu konularda da başarıyla bu projeleri 

Saym Bakan uygulamıştır. 
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Bir diğer konu da, ilk defa yönetici atamalarında sınav sistemi getirilerek sınavı 

kazanan arkadaşların, görevli arkadaşların yönetici olmaları sağlanmıştır, siyasi tercih 

kullanılmamıştır. Bu uygulamalarından dolayı da Bakanımıza teşekkür ederim. 

Görüşüm Yüce Divana gitmemesi yönündedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Başkanvekilimiz Sayın Hasan Macit Beye teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben de, önce, hepinize çahşmalarınızdan dolayı teşekkür 

ediyorum. Başkanlık Divanında bulunan arkadaşianınıza da yin~ teşekkür ediyorum, burada 

birçok bilgi ve belgenin araştırılmasını bizzat yaptılar ve Bakanlıklardan gelen yeminli uzman 

arkadaşlarım ile Mecliste çalışan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. 

Ben, soruşturma komisyonunda, Sayın Bakanın, Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle kimseyi aşağılamadığı, küçük düşürmediği, tahkir ve tczyif 

kastıyla hareket etmediği; Ölçme Değerlendirme Yerleştirme Merkezi konusunda kararın Bakan 

taralindan değil, Bakanlar Kurulu kararı olduğu; dolayısıyla, görevi kötüye kullanarak keyfi 

tasarrufta bulunmadığı; meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin genel lisclere nakilleri 

konusunda yargı kararlarına aykırı düzenleyici ve yönlendirici işlemin görülmediği; görevi 

bilerek ve isteyerek ihmal etmediği; norm kadro konusunda yürütme görevinin Bakanlar 

Kuruluna ait olduğu cihetle görevde yetkiyi kötüye kullanmanın, keza, görevin gerektirdiği 

yetkiyi yasa, yönetmelik ve genelgelere aykırı olduğunu bilerek ve isteyerek kullandığı ve işlem 

yapmadığının söz konusu olamayacağı; Bakanlık müfettişlerinin Talim Terbiye Kurulu Başkanı 

ve üyeleri hakkındaki suç duyurusunda Bakanın kanundan doğan ve yetkisi çerçevesinde yasal 

proscdürü izlediği ve gerekçesi de gösterilmek suretiyle karar verdiği, bu karann kesin niteliktc 

olmadığı ve yargısal denetime açık bulunduğu, denetimin sağlanması bakımından da yasal 

i'.orunluluğa uyularak ilgili cumhuriyet savcılığına bildirdiği; görev esnasında hiç l<imse aleyhine 

cürüm işlemcdiği; Emanet Çeyiz kitabının 1998 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü ilc 1999 

Kültür Bakanlığı Roman Başarı Ödülü aldığı, basında çıkan haberler nedeniyle yanlış anlaınalara 

ve li.ırklı yorumlamalara sebep olabileceği düşüncesiyle ders kitabının 2001 yılı baskısında 

Emanet Çcyiz romanına işaret edilen kısmın çıkarıldığı; Yaradılış Modeli isimli video bant 

konusunda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bir inceleme ve soruşturmanın bulunmadığının 

bildirildiği. aksi yolda bir bilgi ve belgenin komisyonumuza intikal etmediği; Saylll Bakanın. 1 )-

1 4 yaşındaki öğrenciler üzerine panzer yollayıp kolianna kelepçe takılması konusundaki olaylur 

ilc Milli Eğitim Bakanlığı arasında illiyet bağı kurulmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla. Sayın 

Bakanın, özetlersek, kimseyi aşağılamadığı, küçük düşürmediği, tahkir ve tczyif kastıyla hareket 

etmediği, giircvi kötüye kullanmadığı, keyfi tasarrufta bulunmadığı, görevi bilerek ve isteyerek 

ihmal etmediği, görevde yetkiyi kötüye kullanmadığı, görev esnasında hiç kimse alcyhim.: cüri.iın 
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işlemediği kanısındayım. Bu nedenlerle, Yüce Divana gitmesine gerek olmadığı 
düşüncesindeyim. 

Buna göre, oylamaya 14 arkadaşımız katılmış, 4 arkadaşımız Yüce Divana gitmesi 

konusunda oylarını kullanmışlar, 10 arkadaşımız da Milli Eğitim Bakanımız Sayın Metin 

Bostancıoğlu'nun Yüce Divana gitmesine gerek olmadığı yönünde oy kullanmışlardır. Ben, 

bütün bu çalışmalar sırasında gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ediyorum. Eğer, ara sıra, üırkında 

olmadan sürçülisan ettikse affola. 

Şimdi, muhalefet şerhi için arkadaşlanından bir ricam var, yarın saat 14.15'e kadar; 

yani, 24 saat içinde kurulumuza eğer muhalefet şerhlerini iletiderse memnun olurum, biz de 

Meclis Başkanlığıınıza dosyamızı yarın ileteceğiz. 

Çalışınalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantıyı kapatıyorum. 

IX- SONUÇ VE KARAR 

13.06.2002 tarihli değerlendirme ve karar toplantısına 14 üye katılmış ve 

değerlendinnelerle beraber soruşturma önergesi oylanmıştır. 1 O üye önergenin reddi yönünde, 4 

üye önergenin kabulü yönünde oy kullanmışlardır. Bu oylama sonucunda, Türk Milli Eğitim 

Politikasına Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya ve 

Huzursuzluğa Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, Eğitim Sistemini AB ve lJiuslar 

arası Standartlardan Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin Türk Ceza 

Kanununun I 59,228,230,240 ve 251 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, verilen önerge 

nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun YÜCE DİV AN' A SEVKİN E MAI-IAL 

OLMADIGINA karar verilmiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve tükdirierine saygıyla 

arz olunur. 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIG I 

(9/S)ESAS NUMARALI MECLİS 
SORUŞTURMA KOMiSYONU 

KARARNO: 3 

Cengiz A YDOGAN 
, ANTALYA MiLLETVEKiLi 

ÜYE 
:, rı :· r .-. .._.l t - \ 
\.'i-ı\~\\ li \\) c. (.\ ~·. \ 

Evliya PARLAK 
HAKKARİ MiLLETVEKiLi 

ÜYE 

HasanMACİT 
BURDUR MiLLETVEKiLi 

BAŞKANVE İL. 

SalihÇELEN 
ANTALYA MiLLETVEKiLi 

ÜYE 
frt../ ht> /.• ~"'-' 

Saffet BAŞARAN 
İZMİR MiLLETVEKiLi 

ÜYE 

~ 

TARİH : -13. O b. ~CC.2 

Mahmut GÖKSU 
ADIYAMAN MiLLETVEKiLi 

(\~~ 
( ~~'.).~g-'1·~) 

Mehmet Zeki ÇELİK 
ANKARA MiLLETVEKiLi 

ÜYE~~ ' 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Milli Eğitim Bakanı, Sayın Metin Dostancıoğlu hakkında 9/5 esas 

numaralı soruşturmanın genel gerekçesinde "Sayın Bakanın uygulamaları ile 

vatandaşla devleti karşı karşıya getirerek sosyal bir kaosa yol açtığı, keyfi ve 

ideolojik yaklaşımları ile eğitim dünyamızı kargaşaya sürüklediği" ifade edilmişti. 

Komisyon üyeleri olarak; soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve 

belgelerin yanında, çalışmamız süresince bizlere ulaşan yeni bilgi ve belgeler ve 

Sayın Bakanın savunmaları dikkate alındığında, tesbit ettiğimiz hususları kısaca 

ifade etmek istiyoruz. 

1. Sayın Bakan, bakanlığı döneminde Türk Milleti'nin edebi, tarihi, 

kültürel ve manevi değerlerine karşı lakayt kalmış, hatta aksi istikametteki demeç 

ve işlemleriyle Türk Milletini millet yapan ~eğerlere karşı tutum ve davranışlar 

sergilemiştir. Milli Eğitim Temel Kanununda mevcut bazı kavramların, 

yönetmeliklerden çıkarılması, Talim Terbiye Kurulunda Türk Dili ve Edebiyatı 

alanında bir üyenin bulunmaması, kamuoyunda çok tartışılan "Emanet Çeyiz" 

isimli eser hakkında Sayın Bakan'ın sorumsuz tavırları, örneklerden sadece bir 

kaçı dır. 

2. Sayın Bakan önyargılı ve tarafgir anlayışını, uygulamalarına 

yansıtmıştır. Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa bir Sayın Bakan "Bakanlığın en 

önemli kurumlarından birisi olan "Teftiş Kurulunun mensuplarının % 75-80'nini 

potansiyel suçlu görmüş (irticacı ve İrtica yanlısı), kendi atadığı Teftiş Kurulu 

Başkanına Resmi yazı yazarak bunların bulup çıkarılmasını taleb etmiş, bu talebini 

de hiçbir belgeye dayandırmamıştır. Sadece "Bana böyle bilgi geldi" diyebilmiştir. 

Diğer taraftan ülkemizin önemli bir İl Milli Eğitim Müdürünün mezun olduğu 

okulu gerekçe göstererek incelenmesini taleb etmiş, bu anlayışını, Bakanlık 

mensubu bir müfettişin daha önce bir başka devlet kurumundaki memuriyetini de 

gerekçe göstererek sürdürmüştür. 
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Bununla birlikte Sayın Bakan haklarında müfettiş raporu bulunan, adı 

geçmişte anarşik olaylara karışmış, olumsuz sicil almış görevde tutmakta bir beis 

görmemiş, hatta üst görevlere terfi ettirmiştir. (Bu durum tutanaklar incelendiğinde 

açıkça görülecektir.) 

3. Sayın Bakan yasalarda olmayan yetkiler kullanmıştır. Bakanlık 

bünyesinde (Başta Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olmak üzere) Daire 

Başkanlıkları, Genel Müdür Y ardımcılıkları, danışmanlıklar ihdas etmiş, 

görevlendirmeler yapmıştır. Bakanlar Kuruluna ve T.B.M.M'ne ait bu yetkilerle 

ilgili söz konusu mevzuat dışı tasarruflar kendisine sorulduğunda, 

"ihtiyaçtan doğduğunu ve ücret tahakkuk ettirmediğini" söyleyebilmiştir. 

4. Sayın Bakan yargı kararlarını da bir çok uygulamasında dikkate 

almamıştır. Örneğin yurt dışına gönderilecek öğretmenler konusunda Bilim ve 

Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılan sınavları başarıyla 

geçip eğitimlerini tamamlamış bazı öğretmenleri yurtdışına göndermemiştir. Bu 

husus Sayın Bakan' a komisyonda sorulduğunda söz konusu kişilerin sınavı 

kazanamadıklarını gerekçe göstermiştir. Ancak dosya üzerinde yaptığımız 

incelemelerde bahse konu kişilerin sınavı kazandıkianna dair belgelerin mevcut 

olduğu görülmüştür. Bu tutumuyla Sayın Bakan yönetimin vaz geçilmez esasını 

teşkil eden idare hukukunun objektif ilkelerini tanımamış, bilakis keyfi ve 

ideolojik bir tutum ve davranış sergilemiştir. Bu anlayış ve tutumunun bir tezahürü 

olarak yurt dışında görevli bazı öğretmenleri de hiçbir hukuki gerekçe olmadan 

geri çekmiş, bu uygulamaları idare mahkemeleri tarafından da hukuk dışı bulunarak 

iptal edilmiştir. 

5. Bakanlık önemli bazı atamalarda liyakat esasına hiç dikkat etmeyerek 

taraflı uygulamalarda bulunmuştur. Mesela Dünya Bankası kredilerini yönetmek ve 

yönlendirmek üzere kurulan Projeler Koordinasyon Merkez Başkanlığı gibi önemli 

ve teknik bir birime emekli bir İngilizce öğretmeni atanmıştır. 
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Benzeri örnekler, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sıkça vaki 

olduğu, belgeler incelendiğinde görülecektir. 

6. Soruştunna Komisyonu toplam 8 toplantı yapmıştır. Toplantılarda 

eldeki belgelerde ismi geçen şahıslar ile onlarla ilgili ilave bazı belge ve bilgilerin 

usulsüz işlem ve atamalarda mağdur olanlarla müştekilerin komisyona çağrılarak 

dinlenmesi üyelerce ısrarlı bir şekilde talep edilmesine rağmen , maalesef istenilen 

belgeler alınamamış, hiçbir şahıs da dinlenmemiştir. Sadece Sayın Bakan 

dinlenmekle yetinilmiştir. 

Komisyon çoğunluğunun bu tutumu "olayları kapsamlı bir şekilde 

inceleme, irdeleme" yerine "Meclis tatile giriyor, bu uygulamalar geçmiş bakanlar 

döneminde de olmuştur" gibi savlada soruşturmayı genişletmernek gibi bir 

düşüncenin galip geldiği fikrini bizde uyandırmıştır. 

Sonuç olarak yukarıda özet başlıklar halinde arz edildiği gibi Milli 

Eğitim Bakanı hakkında açılan 9/5 sıra sayılı soruşturma önergesi sonucu teşkil 

edilen soruştunna komisyonu çalışmaları sırasında elde edilen bilgi, bulgu ve 

deliller ışığında: 

Sayın Metin Bostancıoğlu'nun, Bakanlığı döneminde hukuk dışı ve keyfi 

uygulamalarda bulunduğu, ideolojik ve hissi tutum ve davranışlarla hareket ederek 

görevini suistimal ettiği, Türk Milli Eğitim sistemine ve Bakanlığına zarar verdiği 

bu nedenle Yüce Divan'da yargılanması gerektiği kanaatİyle çoğunluk görüşüne 

katılmıyoruz. 

Mahmut GÖKSU 

hC::~ekili 
1 \,.. 

AkifGÜLLE 

Amasya Milletvekili 

#-~~::~l--
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To C e f/<:1/ o-~1 
o 

mı Gazete 
·Başbakanlık 

Me!VZI!Iatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayıml.anır 

2 ı Temmuz ı 996 
PAZAR 

ÜMÜ 

Yönetmelik 
an: 

Sayı:22703 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 

BİRİNCİ KlSlM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ~e Tanımlar . 
. . 2' Bu Yönetmeliğin amacı ; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel 

'kurumlarının. yönetim, eğitim, kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili esas ve 

2--:- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanhğma bağla resmi ve özel okul önce
. larını kapsar. 

U: , . 

. -Bu Yönetmelik; 1739 sayıla Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayıla İlköğ
. Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hak-

2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu, 625 sayıla Özel Öğre
·.·--·-·-... -'na dayanılarak hazırlanmıştır. 

, /i. Bu Yönetmelikte geçen; 
:Milli-Eğitim Bakanlığına, 
'Ili Eğitim Bakanın ı, 

, .. n.u•n•Kulu, anasınıfı ve uygulama sınıfı gibi okul önc~si eğitim kurumlarını, 
msız anaokulları ile anasınıfları ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu 
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Anaokulu : 37 • 72 ay çocukların~ eJitimi amacıyla açılan baJımsız kurumu, 
Anasım fa : 61 • 72 ay çocuklannın eJitimi amacayla örgUn ve yaygın eJitim kurum

lan bünyesinde açılan sınıfı, 

Uygulama Sınıfı: 37 • 72 ay çocuklannın e~timi amacıyla açılan Milli EAitim Ba
kanbjtına bajth dijter öAretim kurumlan bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını, 

MUdUr : Bağımsız anaokulu mUdUrleri ile anasınıfa ve uygulama sınıflannın bajtlı bu
lunduğu okul veya kurumun müdUrünU, 

MUdUr Yardımcısı : Bağımsız anaokulu mUdUr yardoncısı ile anasınıfı ve uygulama 
sınıflan~ın bağlı bulunduğu okul veya kurumun ilgili müdür yardımcısını, 

Bölüm Şefi : Uygulama sınıfı yöneticisini, 
Öirebnen : Okulöncesi eğitim kurumlannda Eğitim-Öiretim hizmetlerini yürüten 

öirebneni, 
Usta Öğetici : Öğretmen gözetiminde çocuklann bakım ve eiitiıninden sorumlu ki

şiyi, ( eAitici - anne ) 
Öğretmenler Kurulu : Okul öncesi elitim kurumlannda görevli yönetici ve ö~tmen

lerden meydana gelen kurulu, 
Veli ;'Çocuğun ana veya babasanı veya vasiliğini üstlenen kişiyi, 
ifade eder. 

Okul Öncesi Eğitimin Amaçlan 

tKiNet BöL:OM 
Amaçlar ve İlkeler · 

. \ 

Madde S -:-Okul öncesi eğitim kurumlannın amaçları, Türk Milli Eğitiminlıı genel 
amaç 've temel ilkeleri doirultusunda: "' 

--·- a) Çocuklann milli. mane,vi, ahlaki, kUitUrel ve insani değerlere bağldığının gelişme-
sine yarduncı olmak,--·-- . _.. .· . · 

b) Çocuklann b_edensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel alış
kanlıklar kazanmal~nı sağlamak, 

c) Sosyo - ekonomik şartları elverişsiz çevre ve ailelerden gelen çocuklar için, ortak 
bir yetişme ortamı hazırlamak, 

ç) Çocuklann Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. 
Okul Öncesi· Eğitimin İlkeleri 
Madde 6 - Okul öncesi eğitimin ilkeleri 
a) Çocuklann beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre 

gelişimlerini sağlayacak eğitim ortamı hazırlanır. 

b) Eğitim faaliyetleri düzenienirken çocukların ynşlan, ·ilgi ve ihtiyaçlan ilc okulun 
ve çevrenin imkAnlan gözönünde bulundurulur. 

c) Eğitim ve öyctim planlı-programlı olür. Program konulannın ele alınışı ve çevre-
nin imkAnlan gözönünde bulund.urulur. : 

ç) Okul öncesi eğitim, çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma ve 
paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur. · 

d) Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalanna gereken önem verilir. 

/ e) Çocuklarda TUrkiy~~ ~~~~-~ille.ti,.Jürk. ~-~~~t~~~-~~,_ailc ve. insan· sevgisi ilc 
ilgili d~ygular uyandınlır ve manevi değerlere bağlılıklan saglanır. ' 

O Fırsat eğitiminden yararlandırılarak kazandınlacak değerlerin çocukların kendi 
tecrübelerine dayandırılmasına önem verilir. 
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g) Çocuklara eşit davramlır, ferdi farklılıklar gözönünde bulundurulur; ayrım yap
madan gerekli ilgi, sevgi ve şefkat gösterilir. Hiçbir şekilde ceza verilmez. 

ğ) Çocuklara toplumun sosyal ve kültürel değerleri benimsetilir ve geliştirilir. 

h) Eğitim faaliyetleri yürütülürken çocukların •. kişiliklerini zedeleyici, baskı ve 
kısıtlamalara yer verilmemelidir. Eğitim, sevgi ve şefk~t anlayışı içinde yürütülür. 

ı) Çocukların, temizlik, doğru ve dengeli beslenme alişkanlıkları kazanmalan 
sağlanır. 

i) Çocukların, çevre temizliği ve düzeni ile sağlıklı bir çevre oluşması hakkında bilgi 
sahibi ve duyarlı olmaları sağlanır. · 

j) Eğitim, okul aile işbirliği içinde verilir. 

Okul Öncesi Eğitim. Kurumlarında Çalışma Esas ve Usulleri 

M~dde 7 - Kurumlarda çalışm'a esas ve usulleri, 

a) Anaokulları ve uygulama sınıflannda tam gün eğitim 8.00-18.00 saatleri arasında 
yapılır. 

Ancak, günlük çalışma sUresi toplam 10 saatten az olmamak üzere, eğitimin · 
başlaması ve bitirilmesi, illerin ve çevrenin özellikten dikkate alınarak, Milli Eğitim 
Müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile de düzenlenebilir. _1 

· 

. ' . . . . . . . ~. ·;, .: ... ~·{:.:~.~ 
Ayrıca, okulun fiziki kapasitesi, _veli isteği ve çocuk sayısı da dikkate alınariık 

anaokullarında ve uygulama sınıflarında yarım gün eğitim yapılabileceği gibi; anaokulu veya 
uygulama sınıfında bir grup tam gün eğitim yaparken, diğer bir grup da yanın gün eğit~m ya~ 
pabilir.. · 

Anasınıflarında ise; bağlı bulunduklan okulurt tam gün v~ya ikili öğretim şekillerine 
göre çalışma saatleri düzenlenir. · · · 1' _: • 

b) Kurumlarda bir gruptaki çocuk sayısının 20'den fazla olmaması esastıi-. Çocuk 
sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Anasınıflarında bu sayı öğretmen ve oku
lun fiziki kapasitesi dikkate alınarak 25'e çıkartılabilir. 

c) Kurumların eğitim yılı süresi, en az 180 iş günü esas alınmak suretiyl~ İl Milli 
Eğitim MUdUrlüğünce düzenlenen ve va!ilikçe onaylanan yıllık çalışmatakvimi ile belirlenir. 

ç) Kurumlarda, çocuk sayısının' en az 20 olması ·ve istekli ö~etmenin bulunmaSı 
halinde, İl Milli Eğitim MUdUrlüğünUn. teklifi ve valiliğin onayı ile yaz tatilinde de e~itime · 
devam edilir. · 

d) Kurumlarda bir eğitim saati, SO dakikadır. Teneffüs yapılmaz. Öğretmen bir günde 
6 eğitim saati etkinliğe katılır. 

İKİNCİ KISIM 

Yeni Kayıt 
Kayıt, Kabul, Devam-Devamsızlık 

Madde 8 - Kurumlara kaydedilecek çccuklarda aranacak şartlar. 

a) Anaokulu ve uygulama sınıfına : Kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonuna kadar 
36 ayını dolduran ve 72 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. 
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Yönetmelikler 
Milli Eğitim Bakanlığından : 

26 Şubat 2002 - Sayı : 24679 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetnıeliği 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ye özel 

okul öncesi eğitim kurumlarının, kuruluş, yönetim, eğitim! görev ve işleyişi ile ilgili esasları 
düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ön

cesi eğitim kurumlarını kapsar. 
Dayanale 
Madde 3- Bu Yönetmelik; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğ

retim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının TeşkiHit ve Görevleri Hakkın
da Kanun, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında 
Kanım Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, 
b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını, 
c) Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Okul öncesi çağı çocuklarına eğitim veren resmi ve 

özel eğitim kurumunu, 
ç) Okul : Anaokulu ile ana sınıfı ve uygulama sınıfının bağlı bulunduğu okulu, 
d) Anaokulu: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okulu, 
e) Ana sınıfı: 60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları biin

yesinde açılan sınıfı, 

f) Uygulama Sınıfı: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan Milli Eğitim Ba
kanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını, 

g) Tam Giin Eğitim: Anaokulları ile uygulama sınıflarmda günde sekiz eğitim saatini 
geçmeyecek şekilde , 08.00-17'.00 saatleri arasında yapılan eğitimi, 

h) Yarım Gün Eğitim: Okul öncesi eğitimi kurumlarında günde aralıksız altı eğitim 
saatini geÇmeyecek şekilde yapılan eğitimi, 

ı) İkili Eğitim : Okul öncesi eğitimi kurumlarında her grupta bir öğretmen olmak kay
dıyla aralıksız altı eğitim saatini geçmeyecek şekilde sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi, 

i) Müdür: Anaokulu miidürii ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu 
okulun müdürünü, · 

j) Müdür Yardımcısı: Anaokulu müdür yardımcısı ile ana sınıfı ve uygulama sınıfla
rının bağlı bulunduğu okulun müdtir yardımcısını, 

k) Bölüm Şefi: Uygulama sınıfı yöneticisini, 
1) Öğretmen: Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmeni, 
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m) Usta Öğretici: Millt Eğitim Bakanlığı Kurumlanııda Sözleşme li veya Ek Ders Gö
revi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uy
gun olarak görevlendirilen kişiyi, 

n) Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğret
menlerden meydana gelen kurulu, 

o) Veli :Çocuğun ana veya babasını, vasisini ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Amaçlar, İlkeler ve Çalışma Kuralları 

Oku! Öncesi Eğitimin Amaçları 
Madde 5 - Okul öncesi e~itiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel arnaçİa

rına ve temel ilkelerine uygun olarak; 

a) Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alış
kanlıklar kazanmasını sağlamak. 

b) Çocukların hayal güçlerinin gelişfmi, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını an
latabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandınnak. 

c) Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. 

ç) Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için oJ1ak bir yetişme 
ortamı yaratmak. 

d) Çocukları temel eğitime hazırlamak. 
Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri . 
Madde 6- Okul öncesi eğitimde: 
a) Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok 

yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır~ 

b) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özelJikleri, öğrenme 
hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin olanakları dikkate alınır. 

c) Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkan
lıklar kazanmalarınınyanında doğa sevgisiyle Çevreye duyarlı olmaları da sağlanır. 

ç) Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, 
yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur. · 

d) Çocukların; Atatürk, yurt, ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendi
ne güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorum
luluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine 
temel hazırlamak amacıyla çaba gösterilir. 

e) Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranılır ve birey
sel özellikler gözönünde bulundurul ur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, bas
kı uygulanmaz v~ kısıtlamalara yer verilmez. 

_ t) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıl
dığı tespit edilir. PHinlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır. 

Ol<:ul Öncesi Eğitim Kurumlarmda Çalışma Kuralla~ı 
Madde 7- a) Anaokulları ve uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapılması esas

tır. Ancak okulun fiziksel durumu ve veliterin istekleri göz önünde bulundurularak yarım gün 
eğitim de yapılabilir. 

b) Ana sınıflarında, bağlı bulundukları okulun öğretim şekli ne olursa olsun, yarım 
gün veya ikili eğitim yapılır. 

c) Okul öncesi eğitim ·~urumlarında eğitim yılı süresi en az I 80 iş günüdür. Günlük 
eğitimin başlama ve bitiş zamanı valiliklerce belirlenir. 
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Özel Gün ve Bayramları Kutlama Etkinlikleri 

Madde 39 -Özel gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların 
yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim etkinliklerine uygun olarak gösteri niteliği taşımayan sınıf 
içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir. 

Bu etkinlikler, okulda görevli öğretmenierin birlikte hazırlayacakları program çerçe
vesinde yapılır. 

Ayrıca, okul öncesi çağı çocuklarına yönelik hangi nedenlerle olursa olsun, il dışına 
gezi düzenlenemez. 

Velilerin Eğitim Etkinliklerine Katılmaları 

Madde 40 - Veliler, istekli olmaları durumunda okul yönetiminin hazırlayacağı bir 
program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler. 

Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantılara, velilerin etkin olarak katılımları sağla-
mr. 

Özel Olml Öncesi Eğitim Kurumları İle İlgili İş ve İşlemler 
Madde 41- Özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması, çalışma sa

at ve süreleri, kayıt-kabul, öğrenci kontenjanları, devam-devamsızlık, okul ücretleri, ücretsiz 
veya indirimli okuyacak çocukların tespiti, sınıf mevcutları, personelin seçimi, atanması ve 
benzeri konulardaki işlemler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatında belirtilen esaslara göre 
yapılİr. 

İlk Yardım Dolabı-İIIt Yardım Çantası 
Madde 42 - Okul öncesi eğitim kurumlarında ilk yardım dolabı veya ilk yardım 

çantası, kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere mevzuatta belirtilen standartiara uygun 
olarak bulundurulur. 

Bahçe Düzenlemesi 

Madde 43 - Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve iyi 
bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun 
olarak di.izenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitim öğretimin olmadığı zamanlarda yapılır. ~ 

Bu di.izenleme yapılırken; trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları, ay-
rıca çocukların fen ve doğa çalışmaları yapabilmeleri için yeterli toprak alan bulundurulma
sına özen gösterilir. 

Gözlem • Gelişim Dosyası 

Madde 44 - Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gelişim, eğitim ve sağlık 
durumları ile ilgili olarak her çocuk için bir gözlem ve gelişim dosyası tutulur. Çocuğun ka
yıtlı olduğu ilköğretim okulunun isteği üzerine dosya okula gönderilir. 

Binanın Kullamlması 

Madde 45- Anaokulu binalan amacı dışında kullanılamaz. Hangi nedenle olursa 
olsun, projede belirtilen kullanım alanlarında izinsiz değişiklik yapılamaz. 

YEDiNCİ KISIM 

Yürürlük Hüki.imleri 
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

Madde 46- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2.1/7/1996 tarihli ve 22703 sa
yılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırı !mıştır. 

Yürürlük 

Madde 47- Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönet
melik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

1\ıfadde 48- Bı.. Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
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ı. Kanunun Kapsamı 
Madde I- Bu Kanun, Türk Milli Egitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, 

· egitim sisteminin genel yapısı, ögeetmenlik ıneslegi, okul bina ve tesisleri, egitim araç ve ge
reçleri ve Devletin egitim ve ögretim alanındaki görev ve soruınlulugu ile ilgili temel hüküm
leri bir sistem bütünlügü içinde kapsar. 

BİRİNCİ KlSlM 
Türk Milli Eğitim Sistemlııi Düzenleyen Genel Esaslar 

ı. Genel Amaçlar 
Madde 2-

BİRİNCİBÖLÜM 
Türk Milli ~ğitimlnin Amaçları 

Türk Milli Egitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 
1. (Degişik : 16/06/1983-2842 K/1. md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa'da 

ifadesini bulan Atatürk milliyetçiligine baglı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, ınanevi ve 
kültürel degerierini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve 
daima yüceltıneye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere 
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı 
görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak 
yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve saglıklı şekilde gelişmiş 
bir kişilige ve karaktere, h ür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, 
insan haklarına saygılı,,kişilik ve teşebbüse deger veren, topluma karşı sorumluluk duyan; 
yapıcı, yaratıcı ve verinıli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyederini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş 
gönne alışkanlıgı kazandımlak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kıla
cak ve toplumun mutluluguna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını saglaınak; 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutlulugunu 
artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınınayı des
teklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çagclış uygarlıgın yapıcı, yaratıcı, seçkin 
bir ortaSı yaptınnaktır. · 

II. Özel Amaçlar 
Madde 3- Türk egitim ve ögretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde 

düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki egitim kurumlannın özel amaçları, genel amaçlara ve 
aşagıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. 

:tıdNCİ BÖLÜM 
Türlt Milli E~timinin Temel İlkeleri 

I. Genellik ve EşitlUt 
Madde 4- Egitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrunı gözetilmeksizin herkese açıktır. 

ESitirnde hiçbir kişiye, aileye, züınreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
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D. Ferdin ve Toplumun Ihtiyaçlan 
Madde 5· Milli egitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyederi ile TOrk toplu

munun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

m. Yöneltme 
Madde 6- Fertler, egitimleri ·süresince, ilgi, istidat ve kabiliyederi ölçüsünde ve dogrul

nısunda çeşitli programlara veya okullam yöneltilerek yetiştirilirler. 
(Degişik: 16/08/1997-4306 K/3. md.) Milli egitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltıneyi 

gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, orta ögretiın kurumlanna, egitim programla
nnın hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıflan konulabilir. 

Yöneltınede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve 
degerlendirme metotlanndan yararlanılır. 

IV. EAitim Hakla 
Madde 7- Temel egitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 
İlkögretim kurumlarından sonraki egitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve 

kabiliyederi ölçüsünde yararlanırlar. 

V. Fırsat ve lmkin Eşltlljl 
Madde 8- Egitimde kadın, erkek herkese fırsat ve i.mkan eşitligi saglanır. 
Maddi imkanlardan yoksun başarılı ögrencilerin en yüksek egitim kademelerine kadar 

ögeenim görmelerini saglamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli 
yardımlar yapılır. 

özel egitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

VI. Süreklillk 
Madde 9· Fertlerin genel ve mesleki egitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. 
Gençlerin egitlmi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalanna yardımcı 

olmak üzere, yetişkinlerin sürekli egitimini saglamak için gerekli tedbirleri almak da bir egitim 
görevidir. 

vn. Atatürk lnkilllp ve Ilkeleri ve Atatürk MllUyetçllljl (Degişik : 16/06/1983-
2842 K/2. md.) 

Madde 10- (Degişik: 16/06/1983-2842 K/2. md.) Egitim sistemimizin her derece ve 
türü ile ilgili ders programlannın hazırlanıp uygularimasında ve her türlü egitim faaliyetlerinde 
Atatürk tnkılap ve llkeleri ve Anayasa'da ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiligi temel 
olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile 
evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve ögretilmesine önem verilir. 

Milli birlik ve bütünlügün temel unsurlanndan biri olarak Türk dilinin egitimin her kade
mesinde, özellikleri bozulmadan ve aşınlıga kaçılmadan ögretilmesine önem verilir; çagdaş 
egitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu ile iş birligi yapılarak Milli Egitim Bakanlıgınca gereken tedbirler alınır. 

VIU. Demokrasi EAltiml 
Madde ll- (Degişik : 16/06/1983-2842 K/3. md.) Güçlü ve istikrarlı, hür ve 

demokratik bir toplum: düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmalan 
gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk 
duygusunun ve manevi degeriere saygının, her türlü egitim çalışmalarında ögrencilere 
kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, egitim kurumlarında Anayasa'da ifadesini bulan 
Atatürk ınilliyetçiligine aykın siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük 
siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 
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IX. ı.ruJcllk 
Madde 12- (Degişik : 16/06/1983-2842 K/4. md.) Türk milli egitiminde laiklik esastır. 

Din kl\ltürl\ ve ahlak ögretiıni ilkögretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zonmlu 
dersler arasında yer alır. 

X .Bilimsellik 
Madde 13- Her derece ve türdeki ders programları ve egitim metotlarıyla ders araç ve 

gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sü
rekli olarak geliştirilir. 

ESitirnde verimliligin anınlması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmesinin saglarunası 
bilimsel araştınna ve degerlendirmelere dayalı olarak yapılır. 

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli egitim kurumları ge
regince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımdan teşvik edilir 
ve desteklenir. · 

XI. PUlnlıWc 
Madde 14- Milli egitiınin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uy

gun olarak egitim,insan gücü-istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve ta
rımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi saglayacak mesleki ve teknik egitime 
agırlık verecek biçiınde plfuılanır ve gerçekleştirilir. 

Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sonımluluklan kanunla tes
pit edilir ve her derece ve her türdeki örgün ve yaygın, mesleki egitim kurumlarırun kuruluş 
ve programlan bu kadernelere uygun olarak düzenlenir. 

Egitim kunımlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasite
leri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kunımların bu standanlara göre optimal bü
yüklükte kurulması ve veriınli olarak işletilmesi saglanır. 

XII. Karma Ei;titlm 
Madde 15- Okullarda kız ve erkek karma egitim yapılması esastır. Ancak eSitirnin tü

rüne, imkan ve zonınluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek ögrencilere 
aynlabllir. 

XID.Okul lle Allc;nJn İş BlrllAl 
Madde 16- (Degişik : 16/06/1983-2842 K/5. md.) Egitim kurumlarının amaçlarının 

gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birligl saglanır. 
Bu maksatla okullarda okul-aile birlikleri kunılur. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işle

yişleri Milli Egitim Bakanlıgınca çıkanlacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

XIV. Her Yerde EAftlm 
Madde 17- Milli eSitirnin amaçlan yalnız resmi ve özel egitiın kurumlarında degil, aynı 

zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. 
Resmi özel ve gönüllü her kuruluşun egitimle ilgili faaliyetleri, Milli egitim amaçlarına 

uygunlugu bakımından Milli Egitim BakaniıSının denetimine tabidir. 

tKINet KlSlM 
Türk Milli EAftlm Sisteminin Genel Yapısı 

BİIÜNcl BÖLÜM 
Genel Hükümler 

ı. Örgiln ve Yaygın Eititlm 
Madde 18- Türk Milli Egitim sistemi, örgün egitiın ve yaygın egitiın olmak üzere, iki ana 

bölUmden kurulur. 



Amaç 
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BİRİNCİ KlSlM 
Amaç, Görev, Teşkllilt 

Madde ı~ Bu Kanunun amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı 
Milli Egitim Temel Kanunu lle kalkınma pHin ve programlan dogrultusunda milll egitim hizmet
lerini yürütmek üzere, Milli Egitim Bakanlıgı'nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin 
esaslan dOzenlemektir. · 

Görev 
Madde 2~ Milli Egitim Bakanlıgının görevleri şunlardır : 
a) AtatOrk İnkıUlp ve tıkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan AtatOrk milliyetçiligine 

baglı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel degerierini benimseyen, koruyan 
ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına 
ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlıga baglı her kademedeki ögretim 
kurumlarının ögretmen ve ögrenenerine ait bütün egitim ve ögretim hizmetlerini planlamak, 
programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak, 

b) Okul öncesi, ilkögretim, orta ögretlın ve her çeşit örgün ve yaygın egitim kunımlarını 
açmak ve yüksek ögretim dışında kalan ögretlın kunımlannın diger Bakanlık, kurum ve kuru
luşlannca açılmasına izin vermek, 

c) TOrk vatandaşlannın yurt dışında yapılacak egitim ve ögretimi ile ilgili hizmetleri dü
zenlemek ve yürütmek, 

d) Diger bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yüksek ögretim dışında kalan örgün 
ve yaygın egitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program veya yönetmelikle
rini birlikte hazırlamak ve onaylamak, 

e) Türk Silahlı Kuvvetlerine baglı orta ögretim kurumlarının program, yönetmelik ve ög
renim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliginde bulunmak, 

f) Yüksek ögeetimin milli egitim politikası bütOnlügü içinde yüriltOlmesini saglamak için 
Yüksek ögretim Kanunu ile Bakanlıga verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getir
mek, 

g) Okullardaki beden egitimi, spor ve izeilik egitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
h) Yüksek ögeenim gençliginin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden des-

teklenmelerini, 
saglamak. 

Teşkllilt 
Madde 3- Milli Egitim Bakanlıgı teşkilatı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile baglı kuru

luşlardan oluşur. 

Merttez Teşklliltı 

tıdNct KISIM 
Merltez TeşkilAtı 

Madde 4- Bakanlık Merkez Teşkilatı; Bakanlık makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, ana
hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri lle yardımcı birimlerden oluşur. 

Bakanlık Merkez Teşkilatı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
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sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atanmalarına ilişkin esas ve 
usuller yönetmelikle düzenlenir. 

~ Y~ Dışı TeşkiUitı 
Madde 54- Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı Kuruluşlar 

Madde 55- Milli Egitim Bakanlıgının baglı kuruluşlan şunlardır: 
a) Milli Egitim Akademisi, 
b) Yüksek ögrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlügü, 
c) Yürürlükten kaldırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ KlSlM 
Sonımlulult ve Yetkiler 

Yöneticllerin Sorumlulukları ve Yönetim Kademeleri · 
Madde 56- (Degişik: 03/04/1998-4359 K/10. md.) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı 

teşkilatının her kademesindeki yöneticiler, görevlerini mevzuata, plan ve programlara ve 
emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademe yöneticilerine karşı · · 
sorumludur. 

Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşiklatı yönetim görevlerine atanınada ve 
yükselmede başarılı ve liyakatlı olmak yanında her kademe yöneticiligin gerektirdigi hizmet 
içi egitimi alınış olmak esastır. 

Yönetim kademeleri, bu kademelerde yer alan görevler ve bu görevlerdeki en az 
çalışma süreleri, görev tanımları, atanacaklarda aranacak nitelikler, görevin gerektirdigi hizmet 
içi egitim, atanacakların seçimi, atanmaları, sınavla gi~ilecek yönetim görevleri, sınav, 
görevden alıruna ve ayrılmaya ilişkin esas ve usuller, yöneticilik fonnasyonu kazandıran diger 
programlar ile Talim ve Terbiye Kurulu üyeligi1 müşavirlik, müfettişlik, uzmanlık ve ataşelik 
gibi görevlerden yönetim kademelerine, yönetim kademelerinden bu görevlere geçişler, 
okul ve kurumlarda yönetici olarak görevlendirileceklerin sayısının tespitine esas standartlar 
ve diger hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüge konulaca~ yönetmelik ile düzenlenir. 

Koordinasyon ve İş Birliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetld ve 
Sonımiulu Au 

Madde 57- Bakanlık, ana hizmet ve görevleri ile ilgili konularda diger Bakanlıkların ve 
kamu kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekte, 
kaynak israfını" önleyecek ve koordinasyonu saglayacak tedbirleri almakla görevli ve yetki
lidir. 

Bakanlık, diger bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerin de, 
Başbakaniıkça belirlenen esaslar çerÇevesinde ilgili bakaniıkiara danışmak ve gerekli iş birligi 
ve koordinasyonu saglamaktan sorumludur. 

Mahalli İdarelerle Koordinasyon· Sorumluluğu 
Madde 58- Bakanlık, hizmet alanına giren· konularda mahalli idarelerle koordinasyonu 

saglamaktan sorumludur. 

Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yeddsi 
Madde 59- Bakanlık, her türdeki Anadolu liselerinde egitim ve ögretiın faaliyetlerini ög

renci velilerinin maddi katkıları"s~glanmak suretiyle düzenleyebilir; Maddi katkının türü, mik
tarı, saglanması, sarfı ve benzeri diger hususlar yönetmelikte, ayrıca kanunla yerine getir
mekle yükümlü. oldugu diger hizmetleri tüzük, yönetınelik, teblig, genelge ve diger idari 
metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 
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MİLLi EGİTİM BAKAI~LIGI YÖNETiCi ATAMA, DEGERLENDİRME, 
GÖREVDE YÜKSELME VE YER DEGİŞTİRME YÖNETMELİGİ 

... •· 

Bakanlar Kurulu Kararı 

Yayımlanan Resmi Gazete 

Değişiklik Yapan 

Bakanlar Kurulu Kararı 

Yayımlanan Resmi Gazete 

Tarih: 26/2/1999 

Tarih: 30/4/1999 

Tarih: 17/8/2000 

Tarih:.30/11/2000 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Sayı: 99/12654 

Sayı: 23681 

Sayı: 2000/1518 

Sayı: 24246 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve }'emel İlkeler 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt 
dışı teşkiUitı yönetim kademelerini ve bu kademelerde yer alan yönetim görevlerine 
atanacaklarda aranan nitelikleri belirlemek; bunların atama, değerlendirme ve yer 
değiştirmeleri; görevden alınma ve ayrılmaları ile bu Yönetmelik kapsamındaki görevler 
arasında geçişleri hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sic il, kıdem, görev tanım ı (1718/2 000 
tarihli ve 2000/1518 sayılı BKK ile ek) sınav ve benzeri ölçütleri dikkate alarak 
düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği artırmaktır. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelik, 

a) Müsteşarlık, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Müsteşar Yardımcılığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Genel 
Müdürlük ile I.Hukuk Müşavirliği görevlerine atanacaklarda aranılacak en az mesleki 
deneyim düzeyini, 

b) Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında (a) bendi. dışında 
kalan ,Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarındaki yöneticilerin atama, değerlendirme ve 
yer değiştirmelerine esas olacak koşulları, yönetim kademelerini, il ve ilçelerin 
sınıflandırılması ile hizmet bölgelerinin tespitini, hizmetlerin gruplandırılmasını ve bu 
gruplar ile yönetim görevlerindeki en az çalışma sürelerini, il ve ilçeler ile eş değer 
görevler arasında atama, yer değiştirme, görevden alma ve aynimalara ilişkin esas ve 
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.,i 
Mesleki yeterlik sınavı 

Madde 35- Bakanlığın yurt dışı teşkilatı yönetim görevine atanacak'personel, 
hizmetin gerektirdiği mesleki bilgi ve yeterliklerinin tespiti için yazılı. veya sözlü sınava 
tabi tutulur. Mesleki yeterlik sınavlarından yazılı olanı ÖDYM'ce yapılır. 

( 17/812000 tarihli ve 2000/1518 sayılı BKK ile değişik) Mesleki yeterlik sınavına, 
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar uyarınca ÖSYM 
tarafından yapılan KPDS sınavlarında Almanca, Fransızca ve İngilizce ya da görevin 
gerektirdiği yabancı dillerin birinden başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içinde en az (C) 
seviyesinde belge sahibi olanlarla, yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklarda aranan 
koşulları taşımak kaydıyla Doçentlik ve Profesörlük unvanı·almış olanlar girebilirler. 

(171812000 tarihli ve 2000/1518 sayılı BKK ile ek) Ancak, yurt dışı yönetim 
görevlerine atanacaklarda aranan koşulları taşımak kaydiyla, üniversitelerin yabancı dille 
eğitim yapan fakülte veya yüksekokulları ile hizmetin gerektirdiği dillere ait filoloji 
bölümlerinden mezun olanlar, üniversitelerde doçentlik veya profesörlük unvanı almış 
olanlar, yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim göımüş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile TacikiŞ.tan'da görevlendirileceklerde 
(KPDS) sınavlarında hizmetin gerektirdiği dillerden belge sahibi olma koşulu aranmaz. 
Bu durumda olanlar arasında İngilizce, Fransızca, Almanca ya da hizmetin gerektirdiği 
dillerin birinden KPDS'de an az (C) seviyesinde başanlı olanlar tercih edilir. 

Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Sınav Komisyonu ve görevleri 

Madde 36- Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Sınav Komisyonu, Bakanlık 
merkezinde Müsteşarın veya görevlendirecegi müsteşar yardımcısının başkanlığında, Dış 
İlişkiler Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşur. 

Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır : 

a}Mesleki yeterlik ve temsil yeteneği sınavlarıyla ilgili esas ve usulleri belirlemek, 

b) Mesleki yeterlik sınavı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya 
ÖDYM'ce düzenlenmesini sağlamak, 

c) Temsil yeteneği müliikatı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek, 

d) Mesleki yeterlik ve temsil yeteneği sınav sonuçlarına yapılacak itirazlan 
inceleyip karara bağlamak. 

Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan'da görevtendirilecek eğitim müşaviri, eğitim 
ataşesi ve eğitim ataşe yardımcılarına ait seçme, görevlendiıme ve her türlü özlük 
haklarıyla ilgili iş ve işlemler Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 'nce; diğer 
ülkelerde bulunan yurt dışı yönetim görevleri ile ilgili iş ve işlemler Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 'nce yerine getirilir. 
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T.C. 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 

Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü 

SA YI : 8.08.0.DiG.0.17 .01.01.203 ı · a· KASIM 2001 · 
KONU : Yurtdışı Teşkilatı 

(Türk Cumhuriyetleri Hariç) 

GENELGE 

(2001 .92 ). 

E~ITIM TEKNOlOJILERI GENEL 
MÜDÜRLÜ~ÜNE 

iLGi: a) 30.04.1999 tarih ve 23681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Sfikanlığı 
Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde YUkselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" 

b) 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı 
Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde YOkselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde 
Değişiklik Yapılmas.ına Dair Yönetmelik" · 

c) 12.10.2001 tarih ve 11057 sayılı Makam O~ayı. 

Bakanlığımız Yurtdışı Teşkilatında {TOrk Cumhuriyetleri hariç} ihtiyaç duyulan Eğitim MOşaviri, 
Eğitim Ataşesi, r=qitirrı /\ta'je Yardımcısı kadic!c.rına (Ek- 1} 2002- 2003 tarihleri arasında personel 
atamasını sağlamak amacıyla ilgi (a} ve (b)'de kayıtlı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mesleki 
yeterlik, hizmetiçi eğitim soAunda değerlendirme ve temsil yeteneği sınavları yapılması gerekmektedir. 

Mesleki yeterlik ve temsil yeteneği sınaviarına tabi tutulmayacak personel, ilgi (a) Yönetmeliğin 
değişik 39'uncu, maddesinde belirtildiği gibi başvuruda bulunmaları halinde hizmetiçi eğitim ve bu 
eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavına alınacaklardır. Bu personelin dışında kalan 

, Bakanlığıı'nız merk~z ve taşra tı::ı~atında görevli personel aranılan koşullara sahfp olması durumunda 
m~sieki yeterlik sınavına katılabileci*IEfM~ ·~ ....... -·- --·---·-.. -· 

. . •.• ·. ~ ! .. " ' ... 

Adaylarda aranacak ·şartlar, başvuru ve mesleki yeterlik, hizmetiçi eğitim.ve bu eğitim sonunda . 
yapılacak değerlendirme sınavı ve temsil yeteneği sınavları ile ilgili esas; ve usuller 'bu geri'elgede ...... . 
belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacak, kazanan adaylar baŞarı durumları. dikkate alınarak 
sıralanıp, atama yapılacak boş kadro bulunması halinde görevin özefliğine göre ·atamaları ' 
gerçekleştirilecektir. ·. · · 

ı •• -·- _ ....... , •• ' • • • .. • ... -·-· 

1. MESLEKi YETERLiK SINAVIIÇiN GEREKLi OLAN ŞARTLAR: .. 

A- GENEL ŞART4\R 

a) Lisans düzeyinele öğrenim görmüş veya yüksek öğrenimli öğretmen olmak, 

'. ' . 
o •• .. ... ' : .• .... ~ 

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 68'inci Madd~Si.Qih .. (B) bendinde belirtilen 
sürelerde Devlet Memuru statUsünde hizmeti bulunmak ve bunun en az ~on üç yılını Bakanlık merkez 
veya taşra teşkilatında geçirmiş olmak, ·· ··· 

c) Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına 
mahkum edilmemiş olmak ve hizmet süresi içinde "aylıktan kesme" ya da "maaş kesimi" cezasından 
daha ağır bir ceza almamış olmak, ' · 

d) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil ortalaması en az iyi derecede olmak, 

e) Yurtdışında çalışmalarını olumsuz şekilde etkileyecek şahsi ve ailevi zaafları·bulunmamak, 

f) Yurtdışına atanmasına mani bir hali bulunmamak, (Komi~y.onca, . .Güvenlik ve arşiv 
araştırması sonucuna göre belirlenecektir.) 
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g) Erkekier için askerlikle ilişiği bulunmamak, 

h) Ilgi (b) Yönetmeliğin değişik 29'uncu maddesine göre mesleki yeterlik sınavına, "Kamu 
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar" uyarınca ÖSYM tarafından yapılan 
KPDS sınavlarında Almanca, Fransızca ve Ingilizce ya da görevin gerektirdiği yabancı dillerin birinden 
başvuru tarihi itibaı:.iyle son beş yıl içinde en az (C) seviyesinde belge sahibi olanlaria, ·yurt dışı 
yönetim görevlerine atC:ınacaklarda aranan koşulları~taşımak kaydıyla doçentlik ve profesörlük unvanı. 
almış olanlar girebilirler. · 

Ancak, yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklarda' aranan koşulları taşımak kaydıyla, 
üniversitelerin yabancı dille eğitim yapan fakülte veya yüksekokulları ile hizmetin gerektirdiği dillere ait 
filoloji bölümlerinden mezun olanlar, yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim göqnaş olanlar da 
(KPDS) sınavlarında hizmetin gerektirdiği dillerden belge sahibi olma koşulu aranmaz. 

B- ÖZEL ŞARTLAR 

a) Eğitim müşavirliği kadrolarına atanacaklar için, devlet memuru statüsünde en az 12 yıl 
hizmeti olmak ve bu hizmetin en az son üç yılını Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatında geçirmiş 
olmak, 

b) Eğitim ataşeliği kadrolarına atanacaklar için, devlet memuru statüsünde en az 10.yıl hizmeti 
olmak ve bu hizmetin en az son üç yılını Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatında geçirmiş olmak , 

c) Eğitim ataşe yardımcılığı kadrolarına atanacaklar için, devlet memuru statüsünde en az 8 yıl 
hizmeti olmak ve bu hizmetin en az son Qç yılını Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatında geçirmiş 

·olmak, · 

d) Halen eğitim-öğretim veya genel idare hizmetleri sınıfında olmak, 

e) Yabancı dil bilgtsi, değerlendirme sınavı, mesleki yeterlik ve temsil yeteneği sınavını 
kazanmış ve ilgi (a) Yönetmeliğe göre yapılacak değerlendirmede en az 76 puan almış olmak, 

f) Yurtdışı yönetim görevlerine atanacaklar için bu görevlere uygun bulunduğu yolunda 
değerlendirme raporu 1'in c. öneriler bÖlümünde veya sicil raporunda olumlu görüş bildirilmiş, yurtdışı 
yönetim görevleri için ayrıca· hizmet içi eğitim sonunda dOzenlenen belgelerde ·yurtdışında başarılı 
olacağı hakkında görüş bulunmak, 

Hizmet sürelerinin hesaplanmasında 03 Şubat 2002 tarihi dikkate alınacaktır .• ErkeK adaylar 
için muvazzaf süreleri hizmet süresine dahil edilmeyecektir. • 

2. BAŞVURU ŞEKLi: 

a) Mesleki yeterlik sınavına katılmak isteyen adaylar, tüm belgeleri ile birlikte 1? K~~~~ .. 2oo1 
tarihinden itibaren 03 Aralık 2001 tarihi mesai bitimine kadar il ve ilçe milli eğitim müdürlokierine 
şahsen müracaatta bulunacaklardır. ! 

b) Ilçe milli eğitim mÜdürlüklerinde toplar:ıan başvurular ve ekieri en geç 21 Aralık 2001 günü 
mesai bitimine kadar il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. 

c) Merkez teşkilatında başvurular ilgili daire amirlerine 19 Kasım 2001~ ;:o~ Aralık 2001 
tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılacaktır. Uygun görülen başvurular, Dış· Ilişkiler Genel 
Müdürlüğüne 21 Aralık 2001 mesai bitimine kadar gönderilecektir. . .. 

3. iL MiLLi EGiTiM MÜDÜRLÜKLERiNCE YAPILACAK iŞLEMLER: 

a) Ilgi (a) Yönetmeliğin 13'üncü maddesine göre "ll Yönetici Değerlendirme Komisyonu" 
kurulacaktır. 

b) Konıis::on, çalışmaların! 21 Aralık 2001 - 28 Aralık 2001 tarihleri arasında yapacaktır. 
(Başvuruları n daha önce ulaşma~ı ve tamamlanması halinde bu tarihlerden önce de. komisyon·; 
çalışmala·rı yapılabilir) 
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Komisyonca; 

1) Her aday için hazırlanan, başvuru, deQerlendirme raporu 2, personel güvenlik soruşturma 
ve arşiv araştırma formları, yüksek lisans veya do~tora yaptığına dair belge örnekleri ile il milli eğitim 
müdürlüklerince hazırlanan hizmet cetveli incelenere~ g~nelgedeki şartları taşıyan adaylar tespit 
edilecektir. 

2) Sınava katılmaya hak kazananların listes~ bir tutanakla belirlenecektir. 

3) Sınava girmeye hak kazanan adayın "Kimlik Kartı" komisyon başkanınca onaylana~aktır. 

4) ll milli eğitim müdüriOkleri sicil dosyaları, Bakanlığ;mızca tutulan genel idare hizmetleri 
sınıfına dahil personele ait başvuru formlarını ekieriyle birlikte değerlendirilmek ve sınava katılacak 
olanları tespit edebilmek amacıyla Bakanlık Dış Ilişkiler Genel MüdüriOQüne, ayrıca, ·sıriava katılacak 
eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil aday listeleri ile bu adayiara ait başvuru değerlendirme raporu 
2, personel güvenlik soruşturma ve arşiv araştırma formları ile il milli eğitim müdüriOklerince hazırlanan 
hizmet cetveli ve diğer ekieri en geç 28 Aralık 2001 tarihinde Bakanlık 'Dış Ilişkiler Genel 
MOdürlüğü'nde olacak şekilde, gerekiyorsa kurye ile göndereceklerdir. 

4. DIŞ iLiŞKILER GENEL MÜDÜRLÜGÜNCE YAPILACAK IŞLEMLER: 

a) Dış Ilişkiler Genel Mü'düriOQO bünyesinde "Sınav Komisyonu" kurulacaktır. 

b) ll milli eğitim mOdOrlüklerinden Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılan listeler ve ekieri 
bu komisyonca incelandikten sonra, başvuru şartlarını taşıyan personelin listesi ve bilgileri 11 Ocak 
2002 tarihinde ~DYM Başkanlığına gönderilecektir. · • 

5. MESLEKI YETERLIK SINAVI ESAS 'VE USULLERI : 

Adayların başvuruları, Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Sınav 
Komisyonunca" incelandikten sonra, genelge şartlarını taşıyanlar; 

a) ÖDYM tarafından 03 Şubat 2002 tarihinde düzenlenecek olan mesleki yeterlik sınavına 
alınacaklardır. 

b) Mesleki yeterlik sınavı sonucunda 70 ve üzerinde puan alan ad'ayların listesi ÖDYM 
tarafından Dış Ilişkiler Genei'ModoriOğO'ne gönderilecektir. · . 

c) Mesleki yeterlik sınavından 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan, her görev için 
ihtiyacın en fazla iki ile çarpılmasından elde edilecek sayıdaki kadarı, başarı listesindeki en yüksek 
puandan başlanarak, bir program dahilinde yurtdışı yönetim görevi için düzenlenen hizmetiçi eQitim 
programına alınacaktır. 

d) Hizmetiçi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında 70 ve daha yukarı puan alan 
adaylar mesleki yeterlik ve temsil yeteneği sınav komisyonunca yapılacak temsil yeteneği malakatına 
alınacaklard ır. 

e) Temsil yeteneği niülakatının tarihi· adayiara daha sonra Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğünce 
bildirilecektir. ' 

f) Yurtdışı yönetim görevlerine a~anacaklar, . ilgi (a} Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin 
2.fıkrasına göre, "Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonu'nca, değerlendirme raporları 
ortalamasının % 20'si, sicil notunun % 10'nu, görev öncesi hizmetiçi eğitim sonunda yapılan 
değerlendirme sınavı puanının % 20'si ve mesleki yeterlik sınavı puanı ile temsil yeteneği sınavı 
puanlarının her birinin% 25'i alınmak kaydıyla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir." 

Bu değerlendirmede; 0-59 puan yeter$iZ, 60-75 puan orta, 76-89 puan başarılı, 90-100 puan 
üstün başarılı sayılır. 
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6. MESLEKi YETERLIK SINAVI PUAN DEGERLERi 

Ilgi (a) ·Yönetmeliğin 37'nci maddesi hükümlerine göre, mesleki yeterlik sınavı aşağıdaRi 
konulardan yapılacak ve değerlendirilecektir. 

. \ 

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Devlet'yapısıyla ilgili temel bilgiler, (%15) 
. 1 

2) Başlıca milletlerarası kuruluşlar, görevleri've Türkiye'nin bu kuruluşlarla ilişkileri (%10) 

3) Genel Türk Tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti lnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, (% 15) 

4) Yurtdışı temsilciliklerin bulunduğu ülkelerin siyasi tarihi (%10) 
, ... 

5) Milli Eğitim temel Kanunu ile Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatınıri· işleyişi, yurtdışı 
eğitim-öğretim hizmetleri (%20) 

6) 65.7 Sayılı Devlet Memurları Kanu.nu.'nun izin, sicil ve disiplin işleml~ri ile ilgili bölümleri 
(%10) 

7) Genel kültür ile resmi yazışma kuralları ve dosyalama sistemi (%20) 

Değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için en az 70 puan almak 
koşulu aranır. · 

7. HiZMETIÇI EGITIM VE DEGERLENDiRME SINAVI 

Mesleki yeterlik sınavında en a~ 70 pu~ın alarak başarılı olan personel ve mesleki yeterlik, 
temsil yeteneği sınavına tabi tutulmayacak personel, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca 
planlanan hizmetiçi eğitim ve sonunda yapılacak değerlendirme sınavına alınacaklardır. 
Değerlendirme sınavında e~ az 70 puan alanlar başarılı sayılacaklardır. 

Ilgi (a) Yönetmeliğin değişik 38'inci m~ddesine göre, Bakanlık yurtd.ışı yö~etim görevle.rine, 
görev öncesi hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sın.avında başarılı olanlar, temsil 
yeteneği malakatına alınır. 

8. TEMSiL YETENEGI MÜLAKA Tl PUAN DEGERLERi: 

1) Türkçe'yi güzel konuşma ve ifade edebilme, (%15) 

2) Ulusal bilinç, Atatürk ilke ve lnkılaplarına bağlılık (%15), 

3) Tutum ve davranışlarda tutarlılık, (%10) 

4) Genel kültür, (%15) 

5) Görgü kuralları, örfve adet bilgisi (%10) 

6) Protokol kuralları bilgisi, (%5) 

7) Genel görünümü, temizlik ve giyimi, (%10) 

8) Kendisine güveni ve çalışma anlayışı, (%10) 

9) Bildiği yabancı dilde kendini sözel ifade edebilme, (%10) 

Değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılır, başarılı sayılmak için en az 70 puan almak 
koşulu aran ır. · 
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9.GENEL HÜKÜMLER: 

a) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanmak amacıyla Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü'ne daha 
önce müracaat etmiş olanlar da bu gerielgede belirtilen genel ve özel şartları taşımaları halinde 
başvurularını yenileyeceklerdir. \ 

b) Daha önce yurtdışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi veya ataşe yardımcısı olarak görev 
yapanlardan başarılı sicil almış olanlar, yurda aönüş tarihlerinden itibaren ÜÇ (3) yıllık süreyi . 
03 Şubat 2002 sınav tarihi itibariyle doldurmuşlar ise yurtdışı yönetim görevi için 19 Kasım 2001 -
03 Aralık 2001 tarihleri arasında başvuruda bulunabileceklerdir. . . 

c) Ilgi (a) Yönetmeliğin değişik 39'uncu maddesi hükmü gereğince sınavlardan muaf 
bulunanlar, başvuruda bulunmaları halinde ilgi (a) yönetmeliğin değişik 1 O' uncu madc;fesi (b) bendinin · 
?.fıkrası hükmü gereğince değerlendirileceklerdir. 

d) Ilgi (a) Yönetmeliğin geçici 5'inci maddesine göre, mesleki yeterlikle~~ ö.SYM'ce yapılan test 
sınavı ile temsil yetenekleri de Bakaniıkça oluşturulan komisyonca tespit edilerek Bakanlık yurt dışı 
teşkilatlarındaki sürekli görevlere atanmış ve bu görevlerde Oç yıl süreyle en az başarılı düzeyde 
çalışmış personelden yeniden yurt dışı teşkilatı yönetim görevleri için başvuruda bulunanlar, I<PDS'de 
en az (B) düzeyinde başarılı olmak koşulu ile ilgi (a) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren Oç yıllık 
süre içinde yapılacak sınavlardan bağışık tutulur. Bunlar sicil notunun % 50'si değerlendirme raporu 
l'in %30'u ve değerlendirme raporu ll'nin % 20'si alınmak kaydıyla değerlendirilecektir. 

e) KK.T.C. için yapılacak atamada Ingilizce, Tiflis Eğitim MOşavirliği için yapılacak atamada 
KPDS'nda istenilen lisanın yanında GOrco lisanını bilmek, en az 5 yıl yurtdışında ,öğretmenlik veya 
yurtiçinde yöneticilik yapmış olmak tercin sebebi sayılacaktır, 

.. . 
f) Mesleki yeterlik sınavına katılacak olan adaylar yol dahil 3 (Oç) gün süre ile izinli 

sayılacaklardır. · 

g) Mesleki yeterlik~ hizmetiçi eğitim kursu sonunda yapılan değerlendirme ve temsil yeteneği 
sınavlarını kazanan adayların atamaları; söz konusu sınavlar sonucunda oluşturulan başarı listesi 
esas alınarak yapılacaktır. 

h) Söz !\onusu sınavları kazanan personel sınavı kazandığı kadro. unvanı ile yurtdışına 
atanacaktır. · 

ı) Söz konusu sınavları kazandığı kendisine tebliğ edilen adaylar tebliğ tarihinden itibaren 3 yıl 
içinde yurtdışı göreve atanmadıkları takdirde yeniden sınava tabi tutulacaktır. 

i) Mesleki Yeterlik Sınavı'na girecek adaylar başvuru sırasında ÖDYM'in Ankara Beşevler 
Ziraat Bankası Şubesi Eğitim Teknolojileri Genel MOdürlüğü Döner Sermaye Işletmesi 200627 nolu 
hesabına sınav ücreti olarak 13.000.000.-TL.(Onüçmilyon) yatıracaklar ve bu ücreti yatırdıklarını 
gösteren banka dekontunu başvuru belgelerine ekleyeceklerdir. 

j) Başvuru koşullarını taşımadığı halde mesleki yeterlik sınav ücretini yatıran adaylar ile 
başvurusu geçerli olduğu halde mesleki yeterlik sınavına girmeyen adayiara sınav ücreti iade 
edilmeyecektir. 

·k) Mesleki yeterlik sınavı 03 Şubat 2002 Pazar günü saat 09.30'da Ankara'da yapılacaktır. 
Sınav merkezleri, sınavdan önce ÖDYM tarafından adayların adreslerine bildirilecektir. 

1) Son Oç yıllık sicilieri değerlendirHem personelden sicil raporları eksik olanlar Devlet 
Memurları Sicil Yönetmeliği'nin 20 inci maddesine göre eksik sicil raporları daha önceki yıllara doğru 
giderek tamamlanacaktır. 

m) Ilgi (a) Yönetmeliğin 50'inci maddesine göre, bir adayın yukarıda belirtilen esasları 
taşımadığı sonradan anlaşıldığı takdirde, aday, sınavı kazanmış, hatta yurtdışında görevlendirilmiş 
olsa dahi, hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek, yurtdışı görevi sona erdirilecektir. 

n) Tereddüte düşülen konularda il ve ·ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlilerince Bakanlığımız 
Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü'nün 0.312.413 16 89/413 17 01 Nolu telefonlarından bilgi edinilebilir. 

o) UsulOne uygun ve zamaiıı içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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p) Başvuru formları daktilo ile doldurulacaktır. 

r) Belgeler· plastik teli i dosya içinde' teslim ~dilecektlr. 

s) Bu Genelge'ye ilişkin tOm bilgiler www.meb.qov.tr. adresinden temin edilebilir."' 
'' . ı ~ 

Bilgi edinilmesini, bu genelgenin , ilgililere zamanında duyurulmasını, başvuruları rı 
Bakanlığımıza zamanında ulaştırılmasını ve konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica 
ederim. 

DAGITIM 
- A, B, C Planı 

EKLER: 
EK-1 : Sınava lıişkin Kadro Listesi 
EK-2 : Başvuru Formu .. 
EK-3 : Personel Güvenlik Soruşturma Formu 
EK-4 : Kimlik Kartı (Sınava giriş belgesi) 

M.E.B. Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü 
G.Kat C Blok Bakanlıklar 

Tel :0-312-413 17 01/41316 89 
Faks:0-312-418 82 89 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

~~ 
Mehmet "=MEL \ 

Bakana. } 
Müsteşar V. / 

L_~_, ... : .... . r / .. / 

E-Posta disi @meb.gov.tr. 
IntAdresi : www.meb.gov.tr. 

(S. Sayısı : 878) 
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03.02.2002 tarihinde yapılan Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi, Eğitim AtaşeYardımcısı 
Mesleki Yeterlilik Sınavı için soru üretimi yapan personellistesi 

1 Osman TEMIZYÜREK 
2. Zafer ÜNAL 
3. Hüseyin YOLCU 
4. M.Erdal YALÇIN . 
5. Nazım YARDIM 
6. Mesut EFIL 
7. S.Doğan GÜNGÖR 
8. Mustafa KAVALCILAR 
9. Macit SARISOY 
10. Özlem YILMAZ. 
11. Mevlüt KALELI 
12. Kadir MERIÇ 
13. A.Şükrü ENGIN 
14. Niyazi AKIN 
15. Enver ŞAHIN 
16. lbrahim KILIK 
17. Harun BULUT 
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03.02.2002 tarihinde yapılan Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi, Eğitim AtaşeYardımcısı 
Mesleki Yeterlilik Sınavı için soru seçimi ve test kitapçığı oluşturma komisyon listesi 

1 M.Erdal YALÇIN 
2. Nebahat SAVAŞ 
3. A.Şükrü ENGIN 
4. Zafer ÜNAL 
5. Mustafa KAVALCILAR 
6. Macit SARISOY 
7. Hüseyin YOLCU 
8. S.Doğan GÜNGÖR 
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DEGERLENDİRME YAPAN PERSONEL LiSTESi 

1 

1/a- Tasnif ve Optik Okuyucu Komisyonu 

Ahmet KOYUNCU, 
M. Kamil ALTINSOY 
YusufYILDIZ 
Naci ŞAHİN 
KemalKOZAN 
M. Tarık SARISOY 

1/b- Değerlendirme Komisyonu 

Osman Nuri ARli<AN 
Güray KA YMAZ 
Mustafa AYDIN 
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TUTANAK 

ı- 03.02.2002 tarihinde Ankara Atatürk Lisesi'nde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı 
Teşkilatı Mesleki Yeterlilik Sınavına ait 3ı23 numaralı (52695-52696 güvenlik kilidi 
numaralı) ve 2630 numaralı (52963-52964 güvenlik kilidi numaralı) sınav evrakı taşıma 
kutuları 04.02.2002 tarihinde Pazartesi günü saat 09.35~te aşağıda imzalan bulunan komisyon 
üyeleri huzurunda açılmıştır. 

2- Açılan güvenlik kutuları içerisinde sınav yapılan salonlara ait; 

ı nolu salon 
2 nolu salon 
3 nolu salon 
4 nolu salon 
5 nolu salon 
6 nolu salon 
7 nolu salon 
8 nolu salon 
9 nolu salon 
ı O nolu salon 

679382 
679381 
679380 
679379 
679378 
679377 
679376 
679375 
679374 
679373 

1 ı nolu salon 
ı2 nolu salon 
ı3 nolu salon 
14 nolu salon 
ı 5 nolu salon 
ı 6 nolu salon 
ı 7 nolu salon 
ı 8 nolu salon 
ı 9 nolu salon 
20 nolu yedek salonu 

679372 
67937ı 

679370 
679369 
679368 
679367 
679366 
679365 
679364 
679363 

seri nurnaralı güvenlik poşetleri komisyon huzurunda açılmış ve 383 adaya ait sınav evrakının 
bulunduğu tespit edilmiştir. · 

'"3- 4 nolu salon 20.sıtada sınava giren 2202030080 aday numaralı Hülya AKALIN "B 
kitapçığı kullanmasına rağmen cevap kağıdı üzerinde A kitapçığı hanesini kodladığı tespit 
edilmiştir. Adı geçenin sınav heyecanı içerisinde A kitapçık türünü kodladığı düşünülerek 
sınavımn B kitapçık türüne göre değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

4- Açılan güvenlik torbaları içerisinden çıkan 383 adet cevap kağıdı komisyonumuz 
huzurunda 2 ayrı optik okuyucuda ayrı ayrı "çift okuma" yaptınlmış ve cevap kağıdı bilgileri 
bilgisayar sistemine yükletilerek hazırlanan disket programcısına teslim edilmiştir. 

İş bu tutanak aşağıda imzaları bulunan komisyon üyeleri tarafından 2 nüsha olarak 04.02.2002 

tarihin~~s~aat ı o .. G?" tanz~ edilmiştrr..;.f' --;:J__...-5 
1 ~ ~ ~ın T~ÇI H.Ibr~~ ERDINÇ Erdal IN '--" . 

Da~ire Başkan V. Daire Başkam Şube Müdürü Şube ·. ~ru 
& . 

Orhan ~ M.~SOY ~ 
Şube Müdürü Bölüm sorumlusu Tasnif Görevlisi Tasnif Görevlisi 

1 

~ 
Yusuf YILDIZ T~Y 

Optik Operatörü Optik Operatörü Optik Operatörü 



-----

~ 
S.No ADAY NO SOYADI ADI 

. 1 2202030019 UTKULU CENGiZ 

2 2202030329 ZEYBEK MUSTAFA 

3 2202030356 ALPASLAN ŞUKRAN 

4 2202030048 MUTLU SELIM 

5 2202030130 EROGLU FATMAFERDA 

6 2202030265 TANAIKULU LO K MAN 

7 2202030326 DEMiRBAŞ TULAY 

8 2202030032 DEMiREL H.IBRAHIM 

9 2202030087 BOZAN MAHMUT 

10 2202030312 KAZKAYASI MUSTAFA 

11 2202030024 BAG Cl OZEL 

12 2202030075 ARSLANTÜRK M.RECEP 

13 2202030145 SOLAKOGLU RECEP 

14 2202030127 KUZU CU MUSTAFA 

15 2202030154 EMI K CENGiZ 

16 2202030319 KA TER HAM DI 

17 2202030009 AKYÜZ ŞEVKET KEMAL 

18 2202030083 ARISOY iBRAHIM 

19 2202030088 GÖK MERIÇ 

20 2202030191 AYKAN IZEKAl 

21 2202030235 IŞLER HALUK 

22 2202030368 KAYAN ŞU K RAN 

23 2202030202 KALEM GULDAN 

24 2202030248 AKYOL All 

25 2202030331 UZER AYNUR 

26 2202030358 KOÇMAR FAHRETTiN 

27 2202030359 YAYAN M ELIK 

28 2202030027 ERS EN YUSUF 

29 2202030034 BERBER HASAN HUSEYIN . 

. 30 2202030123 GÖRGÜN FA TMA ZER RIN 

31 2202030132 COŞKUN KENANZEKi 

32 2202030181 YÜCE GULAY 

33 2202030246 BAŞARI REMZI 

34 2202030269 iŞÇi MUAZZAM 

35 2202030271 AKYiGiT SUAT 

36 2202030307 ÇETiNKAYA OSMAN 

37 22_()?_0303~ TlRAŞ SEV i LAY 

----~~~~~~ --

y..._ .TDIŞI TEŞKiLATI MESLEKi YETERLiLiK SINA 
Başarılı Olan Adayların Puan Sırasında Genel Sonuç Listesi 

BAŞVURU KADRO ,_ -- GÖREVYERi 
_"c 

SORU S 

EGiTiM MÜŞAViRi ANKARA MEB ARAŞ.PLN.KOOR.KRLBAŞKANLIGI 100 

EGiTiM AT AŞE YRD. !ZMIR iL MiLLi EGiTIM MÜDÜRLÜGÜ 100 

EGiTiM ATAŞESi ANKARA BASlNEVLERI PURSAKLAR ANADOLU LiSESi 100 

EGiTiM MÜŞAViRi ANKARA MEB EGITIM TEKNOLOJILERI GENEL 100 

EGiTIM ATAŞESi ANKARA MEB TALi M TERBIYE KURULU BAŞKANLI GI 100 

EGITiM ATAŞESI ANKARA MEB OKULÖNCESi EGT. GENEL MÜDÜRLÜ GÜ 100 

EGiTiM MÜŞAViRi ANKARA MEB EGiTIM TEKNOLOJILERI GENEL 100 

EGiTiM MÜŞAViRI ANKARA MEB DIŞ iLiŞKiLER GENEL MÜDÜRLÜGÜ 100 

EGiTIM MÜŞAViRI ANKARA MEB EARGED 100 

EGiTiM MÜŞAViRi ANKARA MEB HUKUK MÜŞAVIRUGI 100 

EGiTiM ATAŞESi ISTANBUL HAYDARPAŞA TEKNIK LiSESI 100 

EGiTiM MÜŞAViRI TRABZON AKYAZIILKÖGRETiM OKULU TRABZON 100 

EGiTIM ATAŞESi MUŞ MUŞ MILLi EGITiM MÜDÜRLÜGÜ ILK.ÖG.MÜ.BŞ 100 

ANKARA MEB.YÜKSEKÖGRETiM GENEL MÜDÜRLÜGÜ 100 

EGiTiM ATAŞESi ANKARA KEÇiÖREN FETHIVE KEMAL MUMCU AND.LIS. 100 

EGiTiM ATAŞESI ANKARA ALTINDAG HAClBAYRAM ILKÖGRETiM OKULU 100 

GIRESUN M.E.MD. ILÖGRT.MÜFETTiŞI /GIRESUN 100 

- ISTANBUL KADlKÖY KIZ LiSESI 100 

EGiTiM ATAŞESI SAMSUN IL MiLLI EGiTiM MÜDÜRLÜ GÜ 100 

EGiTIM ATAŞESI IZMIR ALSANCAK ATATÜRK LISESI 100 

EGiTiM MÜŞAVIRI (ZMIR KONAK MOTOR MESLEK LiSESI 100 

ANKARA MEB YAYGIN EGITiM ENSTiTÜSÜ 100 

EGiTiM ATAŞESI iZMiR IZMIR IL MiLLi EGiTIM MÜDÜRLÜGÜ 100 

EGiTiM ATAŞESi ANKARA MEB YAYGIN EGITiM ENSTiTÜSÜ 100 

EGiTiM ATAŞESI ANKARA MEB EGiTIM TEKNOLOJiLERI GENEL 100 

EGiTiM ATAŞESi KOCAELi KOCAELI KARAMÜRSEL LiSESI 100 

EGiTiM ATAŞESi ANKARA MEB EARGED 100 

EGiTiM ATAŞESI ANKARA ANKARA ANADOLU LISESI 100 

EGiTiM ATAŞESI ANT AL YA AKSU ANAD.ÖGRT.LiSESI/ANT AL YA 100 

ANKARA YENiMAHALLE M.R.UZEL KIMYA MESLEK LlS. 100 

EGiTiM ATAŞESi ANKARA BEŞTEPE METiN EMIROGLU iLKÖGRETiM OK. 100 

EGITiM ATAŞESI ANKARA AL TINDAG HlDlRLlKTEPE iLKÖGRETiM OKULU_ 100 

EGiTiM MÜŞAViRI BURSA YILDIRIM ARIF NIHAT ASYA ILKÖGRETIM OK. 100 

EGiTiM ATAŞESI !ZMIR BORNAVA ATATÜRK LiSESI 100 

EGiTiM ATAŞESi BURSA M URADiYE AND.OTEL.VE TURZM.MES.LIS~ 100 

EGiTiM ATAŞESi ANKARA BALGAT NENEHATUN lLKÖGRETiM OKULU 100 

iSTANBUL IZMIR KARŞIYAKAZIHNI ÜSTÜN l.Ö.O. 100 

--

DOG.S. 

88 

80 

. 79 

77 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

Sınav Tarihi: 03 02.2002 -
YAN. S. PUANI. SONUÇ 

12 88,000 BAŞARILI 
20 80,000 BAŞARILI 
21 79,000 BAŞARILI 
23 77,000 BAŞARILI 
24 76,000 BAŞARILI 

24 76,000 BAŞARILI 
24 76,000 BAŞARILI 
25 75,000 BAŞARILI 
25 75,000 BAŞARILI 
25 75,000 BAŞARILI 
26 74,000 BAŞARILI 
26 74,000 BAŞARILI 
26 --74,000 't3AŞARILI 

27 73,000 BAŞARILI 
27 73,000 BAŞARILI 
27 73,000 BAŞARILI 
28 72,000 BAŞARILI 
28 72,000 BAŞARILI 
28 72,000 BAŞARILI 
28 72,000 BAŞARILI 
28 72,000 BAŞARILI 
28 72,000 BAŞARILI 
29 71,000 BAŞARILI 
29 71,000 BAŞARILI 
28 71,000 BAŞARILI 
29 71,000 BAŞARILI 
27 71,000 BAŞARILI 
30 70,000 BAŞARILI 
30 70,000 BAŞARILI 
30 70,000 BAŞARILI 
30 70,000 BAŞARILI 
30 70,000 BAŞARILI 
30 70,000 BAŞARILI 

30 70,000 BAŞARILI 
30 70,000 BAŞARILI 
30 70,000 BAŞARILI 
30 70,000 BAŞARILI 

1 

ı 

ü: = ı 
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TUTANAKTIR 

03.02.2002 tarihinde yapılacak olan "Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi, Eğitim Ataşe 
Yardımcısı Mesleki Yeterlilik" Sınavı için gerekli olan soruların üretimine 20.12.2001 
tarihinden itibaren başlanılmıştır. 

Söz konusu sınava şubemizde görevli öğretmenlerden Cengiz DÖLEK ve Mustafa , 
ÖGÜTÇÜ, daire başkanımız Selim MUTLU sınava girmek üzere müracaat etmişlerdir. 
Sınava girecek şahıslar şubemiz ve dairemizden 10.12.2001 tarihi itibariyle ayrılmışlardır • 

M.Erdfr· If..· IN 
\.\\ 

~~ 

A.~ 
• ı 

./'/~~ 
""'S.Doğa'n GÜNGÖR 

5fZ 
~~1~1 



Amaç 
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BlRJNCl KlSlM 
Genel Hülrlimler 

BİRİNCI BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Madde 1- Bu Yönetmeligin amacı, Milli Egitim Bakanlıgına baglı orta ögretim 
kummlarında sınıf geçme ile .ilgili esas ve usulleri düzeni emektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Egitim Bakanlıgına baglı orta ögretim kummlan ögrenci

lerinin sınıf geçme ve sınav işleriyle devam ve devamsızlıklarına ilişkin esaslan kapsar. 

Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Egitim Temel Kanunu ile 3308 sayılı Çıraklık 

ve Meslek Egitiıni Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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c) ögretınenin raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının 

kesin oldugu; doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri dunnnlardan dolayı 
yapıbınayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanır. Ders yılının uzatılınası yö
nüne gidilmez. Bu programlara ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen 
toplam ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir. 

ll ve ilçe mill! eğitim müdürlüğü gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saat
leri dışında da öğretim yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

d> Sağlık durumları veya beden bozuklukları sebebiyle beden eğitimi dersine veya bazı 
beden eğitimi faaliyetlerine katılamayacak dununda olan öğrenciler, okul doktorundan, okul 
doktonınun bulunmadığı veya t~şhis koyamadığı dununlarda, resmi sağlık kurum ve kuruluş
Immdaki bir doktordan rapor almak zorundadır. 

Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının hangi beden eğitimi faaliyet
lerine, geçici bir süre için mi, sürekli olarak mı engel oluşturduğu açıklanmalıdır. 

Rapora göre, beden eğitimi faaliyetlerinin bazı uygulamalı bölümlerinden muaf tutulan
lar, bu bölümlerden sorumlu tutulmazlar ve sadece teorik bilgilerle ve sakıncalı göıiilmeyen 
uygulamalı bölümlere, bütün uygulanıalı bölümlerden muaf tutalanlar ise sadece teorik bilgi
lere göre değerlendirilirler. 

Dönem İçinde Nakil 
Madde 29- Dönem içinde öğrenci nakli; velinin kamu görevi veya iş yeri nakli, ikamet 

değişikliği, can güvenliği, sağlık kurulu raporu gibi sebepler dışında yapılmaz. Bu sebepler
den herhangi birisi ile öğrencinin, dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi ha
linde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak yeni okuluna intibakı sağlanır. 
Buna göre; 

a) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okul değiştiren öğrencinin dönem not
ları önceki okulu taralindan verilir. Dönemin bitimine 21 ve daha fazla iş günü kala nakledilen 
öğrencinin dönem notları, önceki okulundan getirdiği puanlar dikkate alınarak yeni okulu ta
rafından verilir. 

b> Önceki okulunda aldığı alan/bölüm seçıneli veya seçmeli ders/derslerden bazılarının, 
yeni okulunda okutulmaması halinde öğrenci; 

1) Önceki oku\unda dönem notu verilebilecek kadar puan alınış ise o derslere ait dö
nem notları, mevcut puaniarına göre okul idaresince tespit edilir. 

2 > Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almamış ise yeni okulunda 
öğretime açılmış olan alan/bölüm seçmeli veya seçmeli ders/dersleri alır. Bu derslerin dönem 
nonınun tespitinde geldigi okulda aldığı puanlar da dikkate alınır. 

c> Yabancı i.\lkelerde okudukları okullardan ayrılan öğrenciler, denklik işlemlerini tamaın
l::ıttıkmn sonra, ders yılı içerisinde en çok 15 günlük sürede, ikinci dönem başından itibaren 
15 gün sonrasına kadar kayıt olacakları okul müdürlüğüne müracaat ederler. 

Farldı Okul Türleri İle Farklı Programlar Arasında Nakil ve Geçişler 
Madde 30- Farklı okul türleri arasındaki nakiller genel olarak dokuzuncu sınıf sonunda 

yapılır. Sınıflar ve farklı programlar arasındaki geçişler, yönerge ile belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yıl Sonu Başarısının Tespiti 

Bir Dersin Yıl Sonu Notu 
Madde 31- Bir dersin yıl sonu nont; 
a) Öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaınasıdır. 
Aritmetik ortalama hesaplanırken yarım ve yarundan büyük kesiri er tama yükseltilir. 
b) Özüre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan ögrencinin bu 

notu, yıl· sonu nont sayılır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısının Tespiti 

Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısının Tespiti 
Madde 44- Hazırlık sınıfında sınıf g<:\-~me, yabancı dil dersindeki başarı ile tespit edilir. 

Dinleme-anlama, okuma-anlama- konuşma ve yazma çalışınaları ayrı ayrı not konusu olmakla 
birlikte, dönem notu olarak yabancı dil dersi için yalnız bir not verilir. Diger derslerden veri
len notlar sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak, ögrencilerin teşekkür ve takdir dununları tespit 
edilirken bu notlar dikkate alınır. Yabancı dil dersinden başarı gösterenler dokuzuncu sınıfa 
devam hakkını kazanırlar. Hazırlık sınıfında okuyup da bulundugu okulun dokuzuncu sınıfına 
devam hakkı kazanamayan ögrenciler, genel kayıt ve kabul hükümleri içinde diger orta ögre
tim kunuularının dokuzuncu sınıfına yaş kaydına bakılmaksızın kayıt edilirler. 

Hazırlık sınıtinda ögrencinin başarılı olabilmesi için yabancı dil dersi ikinci dönem notu
nun en az "Geçer" olması şarttır. 

Hazırlık sınıfında ders yılı somında başarılı olamayan ögrenciler için, takip eden ders yı
lının başlamasından bir hafta önce yazılı seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavda en az "Geçer" 
not alan ögrenciler başarılı sayılır. 

Hazırlık sınıti ögrencileri sonuulu olarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilmezler. 

Alanlara Yönelme 

DÖRDÜNCÜ KlSlM 
Alanlarla hglli Esaslar 

Madde 4;- (Degişik : Eylül 1997- 2480 s.T.D.) Programlarında birden fazla alana yer 
verilen okullarda dokuzuncu sınıfı geçen ögrenciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı 
durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler. Yönlendirme; ögrenci ve velisinin 
görüşü alınarak ilgili müdi.ir yardımcısı, sınıf ögretmeni ve rehber ögretmen tarafından yapılır. 

Yönelme veya yönlendirniede; dokuzuncu sınıfta okutulan ve alanlara kaynaklık eden 
derslerin yıl sonu notlannın agırlıklı ortalaması ya da bu derslerin yıl sonu notları esas alınır. 

Buna göre; 
a) ögrenci; 

1. Alana kaynaklık eden derslerine ait yıl sonu notlannın agırlıklı ortalamasının 2.50 ve 
daha yukarı, 

2. Yıl sonunda 32. madde hükmüne göre, alana kaynaklık eden derslerin her birinden 
başanlı oldugu alan veya alanlardan birine yönelir. 

b) Alanlara yönelme şartını taşımayan ögrenci, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu 
notlannın agırlıklı oıtalaması, hangi alan için daha yi.\ksek ise o alana yönlendirilir. 

c) Yöneldigi veya yönlendirildigi alan yerine başka bir alana devam etmek isteyen 
ögrenci, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının agırlıklı ortalaması; tercih ettigi 
alana devam etmeye hak kazanmış ve agırlıklı ortalaması en düşt\k olan ögrencinin 
ortalamasından daha aşagı olmamak kaydıyla bu alana yönelir. 32. madde hükmü geregince 
yıl sonu notlanna göre başarılı olan ve bu alana yönelen ögrenenerin alanlara kaynaklık eden 
derslerden aldıkları notların agırlıklı ortalaması, en düşük agırlıklı ortalama tespit edilirken 
dikkate alınınaz. 

d) Birden fazla alana yönelme şartını taşıyıp herhangi bir alana yönelmiş bulunan 
ögrenci; istemesi hfilinde ders yılının başlamasını takip eden bir ay içinde alan degişikligi 
yapılabilir. · 

Yabancı Dil, Sanat ve Spor alanlan şartlan uygun olan okullarda ögretiıne .açılır. 
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MİLLİ ~GİTİM BAKANLIGI 
ORTAÖGRETİM KURUMLARı;J~~GRENCİ NAI{İL VE 

.. G;EÇİŞ YÖNERGESİ 
1 •• \' 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, l(apsam, Dayanak ve Tanunlar 

Amaç 
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Milli.Eğitim Bakanlığı ortaöğ

retim kurumları öğrencilerinin okul ve programlar arası nakil ve geçiş- ·\ 
leri ile· ilgili esasları belirlemektir. 

Kapsam r 
Madde 2- Bu yönerge; Milli Eğitim Bak'anlığına bağlı ortaöğre

tim kurumları öğrencilerinin okul ve programlar arası nakil ve geçişle
ri ile ilgili iş .ve işlemleri kapsar. 

Dayanak 
. Madde 3- Bu yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretiın J{u-

rumları Sınıf Geçme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede geçen; 

"Bakanlık", Milli Eğitiın Bakanlığını, 

"Ortaöğretim kurumu", ilköğret.ime dayalı en az üç yıllık öğre
nim veren genel mesleki ve teknik liseleri, 

"Nakil", öğrencilerin, aynı veya farklı program uygulayan baş
ka bir okulda öğrenimlerine devam etmek üzere okul değiştirmelerini, 

"Geçiş"; öğrencilerin farklı programlar arası geçişlerini, 

"Yönetmelik", Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kuru ın lan 
Sınıf Geçme Y~netmeliğini, · 

"Özel yönetmelik", Anadolu Liseleri Yönetıneliği, Yabancı Dil 
Ağırlıklı Lise Yönetmeliği, Fen Liseleri Yönetmeliği, Anadolu Öğret
men Liseleri Yönetmeliği, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yönetıneli
ği, Anadolu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 
Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği gibi yönetmelikleri 

ifade eder. 
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İKİNCİ hJLÜM 

Okullar Arası Nal\:iller 

Genelliselere naldl 
Madde 5- Resmi ve Özel Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı li

se, Anadolu öğretmen lisesi ve fen lisesinden genel liselere öğrenci 
nakli, aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

a) Öğrencinin okula kaydının yapılmasından sonra velisinin gö
rev yeri veya iş yeri .değişikliği ile can güvenliği, doğal afet ve sağlık 
kurulu raporu gibi sebeplerden herhangi ·birinin meydana gelmesi, 

b) Özel bir ortaöğretim kurumunda öğrenim gören öğrencinin 
velisinin nakil isteğinde bulunması, 

c) Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması, 

d) Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk 
gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde bulunm~sı. ve bu isteği n, 
rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun gö
rülmesi, 

Veli isteği ile olan nakiller yarıyıl ve yaz tatilinde, diğer nakil
ler ise özürün durumuna göre meydana geldiği tarihten itibaren en geç 
bir ay içerisinde yapılır. · 

Özel yönetmeliği olan ortaöğretim kurumlarına nakil 
Madde 6- Özel yönetmeliği olan ortaöğretim kurumlarına öğ

renci nakillerinde özel yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Meslek liselerine nakil 
Madde .. ,,: .. 7- Meslek liselerine nakillerde aşağıdaki esaslara 

uyulur. 
a) Meslek liselerine öğrenci nakilleri dokuzuncu ve onuncu sı-

nıflarda ders yılı sonunda yapılır. · 

Ancak; 
1- Dokuzuncu sınıfı ikinci ders yılı sonunda da başaramayan-

ların, 

2- Dokuzuncu sınıfı ikinci ders yılı sonunda başaran ancak. 
on uncu sınıfta devamsızhk nedeniyle sınıf tekrarı bulunanların, 
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,- Dokuzuncu sınıfı birinci ders· yılının sonunda başaran ancak, 

onun cu sınıfta iki ve daha fazla ders yılı· devamsızlık nedeniyle sınıf 
telcrarı bulunanların 

nakli yapılmaz. 

b) Nakillerde, öğrencilerin başarmış oldukları genel kültür 
dersleri ile sınıflar dikkate alınarak bu ders ve sınıfiara ait nıuaflıklar 
sağlanır. 

c) Teorik ve uygulamalı bölüın derslerinde yoğunlaştınln1ış te
lafi eğitimi programları uygulanır. Herhangi bir bölümde yoğunlaşti
rılmış telafi eğitiminin yapılabilmesi için en az I 2 <?ğrencinin başvuru
da ~ulunması gerekir. 

d) Yoğunlaştırılmış telafi eğitim programlarında öğrenci başa
rısın~n ölçme ve değerlendirn1e ile devam-devaınsızhk işleınleri, yö
netmelik hükümlerine göre yapılır. 

Özürsüz olarak devam edilmeyen yoğunlaştırılmış telafi eğiti
mi gün sayısı, devam edilen gün sayısının dokuzda b.irinden ( l/9), de
vam edilmeyen özürlü/özürsüz gün sayısı ise devaın edilen gün sayısı
nıı:ı yarısından fazla olainaz. 

e) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde. ıneslek liselerine ait hafta
lık ders çizelgeleri ile öğretim programları uygulanır. Öğretim prog
ramlarının uygulama. planları, telafi eğitiıni takvimine göre, ders öğret
menlerince yapılır. 

f) Meslek liseleri müdürlüklerince, ortalama yükseltme sınavla
rı sonuçlandıktan sonra dokuzuncu ve onuncu sınıflardaki bölümlere 
ait yoğunlaştırılmış telafi eğitimine alınabilecek öğrenci sayıları milli 
eğitim müdürlüklerine bildirilir. · 

g) Okulların bölümlerine ait kontenjanlar ile telafi eğitiminin 
yapılacağı okul ve bölümler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince uygun 
yerlerde ilan edilir,:~~;: 

' ' h) Öğrenciler, ortalama yükseltıne sınavlarının bitiıninden iti-. 
baren ·bir hafta içinde, tercih sırasına göre devam etınek istedikleri 
okulu/bölümü gösteren bir dilekçe ile il/ilçe milli eğitim ınüdürlükİe
rine başvuruda bulunur~.~· 
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i) Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda; öğrenci
ler, tercihleri ve alınabilecekleri sınıf dikkate alınarak dokuzuncu sını
fın sonunda nakil yapmak isteyenler için dokuzuncu sınıf, onuncu sı
nıfın sonunda nakil yapmak isteyenler için de dokuzuncu ve onuncu sı
nıf yıl sonu başarı ortalamalarınagöre en yü~sek ortalaınadan başlana
rak sıralanır. Ortalaması en yükse~ olan öğrenciden. başlanarak kon
tenjan miktarı kadar/Öğrenci alınır. 

j) Onuncu sınıfın bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin 
dokuzuncu sınıf teorik ve uygulamalı b9lüm dersleri telafi eğitiıni, yo
ğunlaştırılmış olarak cumaıteşi, ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde 
yapılır. Bu programı .baş~anlar onuncu sınıfa alınırlar. 

Onbirinci sınıfın bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin 
dokuzuncu ve onuncu sınıf teorik ve uygulamalı bölüm dersleri telafi 
eğitimi, yoğunlaştırılmış. olarak cumartesi ve pazar &ünleri de dahil 
yaz tatilinde ve öğretim yılı içinde yapılır. 

k) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminin süresi, öğrencilerin kabul 
edildikleri bölümün teorik ve uygulamalı bölüm derslerinin; onuncu 
sınıfa alınacaklar için dokuzuncu sınıftaki, onbirinci sınıfa alınacaklar 
için dokuzuncu ve onuncu sınıflardaki dersleri ve haftalık saat sayıla
rını kapsayacak şekilde planlanır. 

1) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi ile onbirinci sınıfa alınacak 
öğrenciler, önce dokuzuncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı derslerini · 
alırlar. Yönetmeliğe göre başarılı olanlar, bir haftalık. ara tatilinden 
sonra on uncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı bölüm derslerini alırlar. · 

m) ~~ğunlaştınlmış telafi eğitimi sonunda; öğrencinin devam 
ettiği sınıfı doğrudan geçmiş sayılabilmesi 'için; 

1- Sınıfın teorik ve uygulamalı böÜ.im derslerinin tamamından 
başarılı olması, 

Veya, 
2- Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders ve

ya dersler dışındaki teorik ve uygulamalı derslerden başarısızlığı var
sa başarısız olduğu dersler de dahil~ tüm derslerinden aldığı notların 
ağırlıklı ortalamasının en az 2.50 olması . 

gerekir. 
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n) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde alelıkları progranıt başarı 
ile tarp.amlayan öğrenciler, durumlarına göre, on uncu, onbirinci s ın ıl.· 
kab~l erl;ili~ler. Öğrencilerin dokuzunc·u ve onuncu sınıftaki teorik ·. 
u:yg'!lamaiı bölüm derslerine ait y'ıl sonu notları, telafi eğitiıninclen 
dıkları notlardır. 

o) Y oğunlaştınlınış telafi eğitimi sonunda; 
1- Birinci ders yılının sonunda on uncu sınıfa geçıne hakkını k<ı· 

zanmış olduğu halde nakil yaptıranlardan yoğunlaştırılmış telafi eğiti
minde başarısız olanlar ıneslek. liselerinde dokuzunc'u ·sınıfı tekrar 
ederler veya geldikleri okuHanna geri döner ve orada on uncu sınıfa de
vam ederler. 

2- Onuncu sınıfa, ikinci ders yılının sonunda geçıne hakkını ka
zanmış olarak nakil yaptıranlardan yoğunlaştırılmış telafi eğitiınincle 
başarısız olaniann programla ilişiği kesilir. Bunlar isterlerse geldikleri 
okullarına geri döner ve orada onuncu sınıfa devam ederler. 

3- Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi programı süresi ile daha önce 
: diğer ortaöğretim kurumlarında devam edilen sürenin toplaını, yönet
meliğin "Okulu Bitirme Süresi" başlıklı 58 inci maddesinde belirtilen 
süreyi aşamaz. Bu süreyi tamamladığı halde ınezun olanıayanların 
programla ilişikieri kesilir. 

p) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimine başvuru, kayıt-kabul ve 
eğitim süresi, çalışma takviminde belirtilir. 

Zorunlu nedenlere dayalı nakiller 
Madde 8- Velinin görev yeri veya işyeri değişikliği, can güven

liği, doğal afet ve sağlık kurulu raporu alınınası gibi zorunlu sebepler
le yapılacak öğrenci nakilieri, öğrencinin nakledildiği yerele devanı et
tiği okul türünün, bölüm veya alanın bulunmaması cluruınunda Bakan
Iıkça yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Alan ve Bölümler Arası Geçişler 

Alanlar arası geçişler 
Madde 9- Resmi ve özel genel lise, Anadolu .lisesi, yabancı dil 

ağırlıklı lise ve Anadolu öğretınen lisesi onuncu sınıfı sonunda, başka 
bir alana geçmek isteyen öğrencilerin, geçiş yapacakları alanın onun-
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cu sınıfının okumadıkları alan ~erslerinden sorumlu tutulmaları kay
dıyla onbirinci sınıfa geçişleri yapılır. Bu öğrenciler,sorumluluk sı
navlan dönemlerinde sorumlu tutulduktan onunçu sınıfın alan dersle
rinden sınava alınır ve başarı durumları Yönetmeliğin 40 ıncı madde 
hükmüne göre değerlendirilir. 

Bölümler arası· ıt'eÇişler , · 
Madde 10- Meslek liselerinin bölümleri arasındaki geçişler için 

de bu yönergenin 7 inc~/inaddesindeki esaslara uygun yoğunlaştırılmış 
telafi eğiti~i yaptırıiır. Telafi eğitimine alınanların devaın ettikleri bö- ~. 
lümle ilişikieri kesilir. Geçişlerde, öğrenciler başarmış oldukları ortak 
genel kültür dersleri ile teorik ve uygulamalı bölüm derslerinden muaf 
tutulurlar. · 

rütür.' 

Yürürlük 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük, Yürütme 

Madde·ll- Bu yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. v--· 

Yürütme 
Madde 12- Bu yönerge hükümle~!iİ.i Milli Eğitim·.Bakanı yü-

* Bu yönerge; Eylül 1998/2492 sayılı Tebliğler Dergisinde ya-
yımlanmıştır. 

1
. ~ .• 

/ 
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T.C. 
MİLLİ EÖİTİM BAKANLIGI 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

SAYI: B.08.0.0GM0.09.01.01.531.3.13908 
KONU: Öğrenci Nakilleri 

GENELGE 
1998/106 

ANKARA: 
ı 9/10/1998 

İLGİ. a) Milli Eğitim Bakanlığı urtaöğretim Kurumlan Öğrenci 
Nakil ve Geçiş Yönergesi. 

b) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 
12. 10. 1998 ve 12130 sayılı yazısı. 

Bilindiği gibi, Ortaöğretim kurumlan öğrencilerinin nakilleri ve farklı 

programlar arası geç işleri, ilgi ( a ) yönerge ile belirlenmiş bulunmaktadır. 
Söz konusu yönergenin 8. maddesinde belirtilen zorunlu nedenlere dayalı 

olarak yapılacak nakillerin uygulanmasında tereddütlerio meydana geldiği 
Bakanlığımıza intikal ~den bilgilerden anlaşılmıştır. 

o<Yöl)ergenin 8 hıd m~ddesine g9re her türlü meslek lisesinden genel 
liselere öğrenci nakli. yaJ?ılmayacakur. Öğrencil~rin nakledildiği yerde devam 
edeceği okul türü veya böi:nmun· bulunmaması halinde, bu gibi öğrencilerin ay
nı okul türü veya bölümüri, bulunduğu yakın yerleşim birimlerindeki bir okula 
kayıtlan yapılacaktır. 

.. _Genel Li~elere; yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen okul türlerinde öğ
renim_ .gören_ögreılc.iı:erin.,._Jiiil<il .~_şartl~.r_ın(Jaşımalari"CIUrunmnaa nakilleri 
yapılacaktır. - · -

Uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmasını rica 
ederim. .. 

DAÖITIM 
Geregi, r 

B Planı~ 
Bilgi 
A Planı 

Türkiye B üyük Millet Meclisi 

Bener CORDAN 
Bakana. 
M üsteşar 

(S. Sayısı : 878) 
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MILLI EGITIMJJAKANLIGI ORTAOGRETilVI 
KURUMLARI 

SINIF GEÇME YÖNETMELİGİ 
BİRİNCİ KlSlM . 

GENEL HÜKÜMLER 

· BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsanı,· Dayanal< ve Tnnımlar 

Amaç: 
· Madde 1- Bu .Yönetmeliğin anıacı, Milli J;iğitim Bakanlığına 

bağlı ortaöğretim kurumlannda sınıf geçme ile U~ili esas ve usulleri 
düzenlemektir. · 

·Kapsam: . 
Madd~ 2- Bu Yönetmelik, Milli' Eğitim Bakanlığına bağlı orta

öğretim kurumları öğrencilerinin sımf geçıne·ve sınav işleriyl.e devam 
ve devamsızlıklarına ilişkin esasları kapsar. 

Dayanak: 
_/ 

Madde 3- Bu Yönetmelik. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Ka-
nunu ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Knnunu hi.iküm~erine 
dayanılarak ~azırlanmış tır. 

Tanunlar: 
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen~ 

"Bakanlik", Milİi Eğitim Bakanlığını, 
.. o ı 

"Kurul'\ Taliın ve Terbiye Kurulunu, 

"Okul", ortaöğretim kurumu nu, 

"Müdür", ortaoğretim kurumü mlidürünii, . 
o ' ,. • • • 

.uDönem",.ders yılmm başladığı tarihten dinlenme tatil ine. diı.l
lenme tatili 'bitiminden ders kes~ınine kadar geçen süreyi, 

"Ders yılı", derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar 
geçen ve. iki dönerrii kapsayan süreyi, 

'.'Öğretim yılı", ders yılının başladığı· tarihten ertesi ders yılının 
başladığı tarihe kadar geçen süreyi. 
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Döıieın içinde nakil 
lvladde 29- Döneın içinde ö.ğrenci nakli; velinin ·kanıu ·görevi 

veya iş yeri n'ikli, ikamet değişikliği. can gi.ivenliği, sağlık kurulu ra
poru gibi sebepler dışında ·yapılnıaz. Bu sebeplerden herhangi birisi ile 
öğrencinin dönem içi nd~ bir okuldan başka bir ·~k ula nakledilıi-iesi ha
linde, önceki okulda :.aldığı dersler ve puanları di~k«He alınarak yeni 
okuluna intibakı sağlanır. 

Buna göre; 
\ . . 

a) Dönemin 'bitiınine 20 ve·~ıaha az iş gUni.i kala okuldeğiştiren 
öğrencinin dönem nothır~ önceki o~ulu tarafında~ı verilir. Dön~nıin bi
tiınine 21 ve daha fazla iş gi.i.ı:ıü kalit nakledilen öğrencinin dönenı not
ları, önceki okulundan getirdiği puanlar dikkate alınarak yeni okulu w
rafından verilir. 

b) Önceki okulund~ aldiğı alan/bölüın se'çnıeli' veya scçnıeli 
ders/derslerden bazılanlll!l, yeni okulunda oki.ıt.ulm;ııııa~ı halinde öğ-
renci; 

J) Önceki okulundadöneın notu verilebilecek kadar puan alın ı~ 
ise o derslere ait döneın notları. mevcut puaniarına göre okul id::\resin
ce tespit edi~ir. 

2) Öı1ceki okulunda; dönem notu veril.ebi1ecek kadar puan alına
ı~ıış ise yeni okulunda öğretiıne açılını~ olan alan/bölliın seçıneli veya 
seçıneli ders/dersleri alır. Bu derslerden aldığı puaıJiara göre döneın 
notu tespit edilir. (06/09/2000-24 I 62 R .G .d~ği~iklik) 

Fa.rkli.;·Ol{ul türleri ile farklı progran1lar arasında 
nakil {;e geçişler · · 
Mt.ıdde 30- Farklı okul türleri arasandaki nakiller M.iJii Eğitiın 

Bakc~nh-(ı Orta· Öğretini Ku.nmıları Öğrenc.i Nakil ve. Geçi.ş Yönergesi 
hüki.inılerine göre yapıl1r. (17/12/1999 .tarih ve.2390t) ·sayılı R.G. ya
yınılanan değişik şekli)· 
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DÖRDÜNCÜ H(>LÜM 
Yıl Sonu Başansanın Tespiti 

Bir dersin yıl sonu notu 
Madde 31- Bir dersin yıl sonu notu: 

a) Birinci ve ikinci döne nı notların ın aritıneı ik ortalama::; ıd ır. 

b) Hiç dönenınotu yoksa yeti~tirın<:! prognıınındtı ;ılııwn nottur. 

c) Ort.alanıa yükseltme ve sonınıluluk sınavları sc>ııunda sınav~ı 
girilen ders/derslerin en son bclirlcnıni~ yıl sonu notu ile sınavda alı
nan notun aritnıetik ortalanıası d ır. 

d) Naklen gelen öğrencilerin önceki okulunda aldığı dersler ile 
yeni okulundaki dersler farklı olduğunda, bir dönen ı not u al ın abi lecek 
kadar süre bulunması durunıuncla yeni dersten alınan ikinci döncın no
tudur. Yeterli süre bulunınanıası durumunda ise önceki okulda alınan 
dersin puanıanna göre belirJcnen dönem notudur. 

e) 57 nci n1adde kapsaınıni.ı girenlerelen iki döncnı not.u alanı~ı
yanların birinci veya ikinci dönemde llldıkları dönenı notudur. 

Döneın notla.rının aritınetik ortalaınaları hesaplanırken yarım 

ve yarımdan büyi.ik hesaplanınlar tama yükseltilir. (06/09/2000-24162 
R.O.değişiklik) 

\ 

Ders yılı sonund~ herhangi bir dcrst.cn h~1~anlı sayılına 
Madde 32- Öğreı1cinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersıeıı 

başarılı sayliması için~ 

a) İkinci döneın nötunun en az ··Geçer'· anetık, birinci dönem 
notu HEtkisiz'~ ise ikinci döneni nollıntın en az .. Orta·· 

' . 
b) Yalnız bir dönenı notu aldığı dersre dönem notunun en :ız 

aGeçer'·, olmas1 gerekir. 

Ders yılı sonuıida doğrudan sanıf gcçnu.~ 
Madde 33- Ders yılı sonunda: 

a) Üç yıllık liseJerin ~)uncu smıfları ile dört ydlık genel lise ri.i
rü okulJarın 9 uncu ve JO uricu sınıflarında; 
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rılı olmadıkça, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve ba
şarmadıkça mezun olamazlar. (29/08/1997' tarih ve 23095 sayılı R.G. 
yayımlanan değişik şekli) 

Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı notu 
Madde 42- ;Bir dersin ağırlığı; o dersin haftalık ders saati sayı

. sıpa eşittir. 

Bir dersin yıl .sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı 
çarpılır. Çıkan sayı o dersin ağırlıklı notudur. 

Yıl sonu başarı ortalaması 
. Madde 43~ Aynı:.:yıl.da okunan bütün derslerin ağırlıklı not~arı 

toplamı, aynı derslerin haftalık der~ saatleri toplamına bölünür. Çıkan 
sayı öğr~nciriin "Yıl sonu başarı ortalariıası"dır. 

Yıl sonu başarı ortalamasa hesaplamrken, bölme işlemi virgül
den sonra iki basamak yürütülür. 

Ytl sonu başarı ortalaması ile smıf geçen öğrencilerin notları 
değiştjrilmez. "Yıl sonu başarı ortalaınasa ile başarı h sayrldı" .yazılır. 
- . 

Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme 
ve diploma. defterine iş~enir ve mezuniyet notunun hesaplanınasında 
esas alınır. 

BEŞİNCi BÖLÜM 
Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısının Tespiti 

Hazırlık sınıfında öğrenci baş3;rısının tespi.ti 
Madde ;1,4- Hazırlık sınıfında sınıf geçqıe, yabancı dil dersinde-

ki başarı ile te~~it edilir. Dinleme-anlama·, okuma-anlaına, konu~ ma ve 
yazma çalışmaları. ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu 
olarak yabancı ~iı' dersi için yalnız bir not verilir~ Diğer de'rslerden ve
rilen n~ötlar sı(lif geçmeyi etkilemez. Ancak öğrencilerin teşekkür ve 
takdir durumları tespit edilirken bu notlar dikkate alı nı lt. Y ~~~~~.ı--~~~·-· 
~~!~!.~ğ~_D ... -b.a.ŞW.-1.g9s~~!.erıler_ do.k~~~ns~ .~.~.11 ~f~ .;~.~ya.m ... ~aRkı nı ~~.z~!l-~.r.: .. 
l.~B~şarılı olamayanlar ise bir yıl daha hazırlık smıfına.devaın edebi-

.lirler;JftJ.~~~rlık~·~~ııtf~.n~~.,.~kuyup .~a .~~yıdt.olduğu ökulun dokuzuncu 
~.~~~fin.*· de,vlı~ .b~.kl<fkazanam.ayan .. öğn~n~il.~r~.~-.4iğ~ı;J>kullara· K'lY!O~.~·-__ 
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-n, ~!~~ J3.ğ~til!l J3ak.~n~~ğ.ı. qrtaöğrçti~TI .. ~.~ı].ıJ.nl"n Öğrenci-Nakil ve · 
...... 9~9i~-.X~~~~g~s.i .... h~kQml.erine .. göre .. y.aş .kay.dın:a bakılnıaksızuı yapılır.~ 

(17/12/1999-23909 R.G. değişiklik) . 

Hazırlık sınıfında sınıf geçnıe, yabancı dil dersinelen başarılı sa
yılabilmesi için ikinci dönem notu en az (2), birinci dönenı notu etki-. 
siz ise ikinci dönem notunun en az (3) olması gerekir. 

Önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerin hazırlık sı
nıfında ders yılı sonunda başarılı olanıayan öğrenciler için takip eden 
ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı ve sözli.i seviye tespit 
·sınavı yapılır. Bu sınavda en az "Geçer" alan öğrenciler başarılı sayı
lırlar. 

Hazırlık sınıfı bulunan .inıaın-hatip liselerincieki hazırlık sını
fındaki başarı, sınıf geçıneye esas derslere göre tespit edilir. Seviye 
tespit sınavı da· bu derslerden yapılır. (06/09/2000-24162 R.G. 'de de
ğişiklik). 

DÖRDÜNCÜ I{ISIM 
Alanlarla İlgili Esa~lar 

Alanlara yönelme 
Madde 45- Progriunlarında birden fazla alana yer verilen üç yıl

lık liselerde 9 uncu sınıfı, dört yıllık liselerde 10 uncu sınıfı geçen öğ
renciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı d uruıniarına göre 
alanlara yönelir veya yönlendirilirler. Yönlenclirıhe~ öğrenci vevelisi
nin görüşü alınarak ilgili müdür yardııncısı, smıf öğretnıeni ve rehber 
öğretmen tarafından yapılır. · 

Yönelme veya yönlendirmede; Uç yıllık liselerde 9 uncu sınıf
ta, dört yıllık liselerde 9 uncu ve 10. uncu smıfta okutulan ve alanlara 
kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağıı:lıklı.or~alaınası ya da 
bu derslerin yıl sonu notları esas alınır. 

a) Öğrenci; 

1. Alana kaynaklık eden derslere ait yıl sonu notlarının ağırl.ık
lı ortalamasının 3.00 ve daha yukarı, (06/09/2000-24 ı 62 R.G. 'de deği
şiklik) ... 
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ikinci ~önem arasında dinlenme. tatili verilir. Dinlenme tatili Ocak~Şu
bat aylarında iki hafta süreyle yapahr~ Yaz tatili· ise ders yalınin bitimin
den itibaren başlar. 

Öğretim yılının başlaması,",yan yıl tatili ve ciers kesimi tarihle
ri Bakaniıkça belirlenir. Bu tarihler gpz önünqe bulundurularak hazır
lanacak çalaşma takvi~i, miÜf eğltim müdürlüklerince düzenlenir ve 
valilik onayı ile yürürlüğe konur. 

3308 sayılı Çırak~tk ve Meslek Eğitiini ~anu.~una gö~e okul ve 
işletmelerde meslek eğitimi yapalan mesleki ve teknik oı1a öğreti ın ku
ruınlarında bu süre "Okul ·ve İşletmelerde Meslek Eğitim Yön_etıneli
ği'~ esaslarana göre- beHrleı~·jr .. (06/09/20Ö0-24162 R.G .'de değişiklik} 

... 

Not çizelgelerinin teslimi 
Madde 60- ·nöne~lere ait- not çizelgeleri, döne-min sona erme

si ne üç gün kala okul.müdürlüğüne verilic Bü çizelgelerde~ o döneıne 
ait yazılı, sözlü, ·uygulamalı sınavlatla, varsa "ödev· ve projelere verilen 
puanlar .belirtilir ve puanların aritmetik ortalanıasuıa göre takdir edilen 
donem notu rakamla yazılır. (06/09/2000-24162.R.G.'de değişiklik) 

Karnelerin verilme zamanı 
Madde 61- Birinci döneme ait karneler dinlenıne tatilindeli ön

ce verilir ve öğrenci vetisi tarafından imzalandaktan sonra dinlenme ta
tili so~unda sınıf öğret~enine iade edilir. Öğrenci k~rneleri smıf öğr~t
meni tarafından imza edilir. 

İkinci dönem sonunda verilen karneler okula iade edilınez. 

ONUNCU KlSlM 
. Diğer ~üküınler 

Madde 62- Resıni ve özel okulların -özel yönetmeliklerindeki 
sınıf geçme ile ilgili hükümler. SAklıdır. (06/09/2000-24162 R.G.'de 
değişiklik) · 

Madde 63- Okullar bu yönetmelikte belir~e.nen )~kel~re uygun 
olmak ve Bakanlığın.onayını almak kaydıyla de.ney.ip ge!iştirmek üze
re veya kendi özel durumlarına gör,~.' program bazında değişik. _uygula
malar yapapilirler. 
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0NBİRİNCİ IaSIM 

Yürürlük-Yürütme;.Son Hülcümler 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
Madde 64- 16/12/1983 tarih ve 18253 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan "Milli Eğitim Bakanl~ğına Bağlı Ortaokullar ile Lise ve 
dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" ve değişiklikleri 
ile 2/9/1991 tarih ve'20979 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mil
li Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme 
ve Kredi Yönetmeliği" ve değişiklikleri, bu yönetmeliğin ortaöğretim 
kurumlannın bütün sınıflarında uygulanmasından itibaren yürürlükten 
kalkar. 

Uygulama 
. Madde 65- Bu Yönetmeliğin ortalamayla sınıf geçme ve alan 

seçme şartlannı yükselten hükümleri genel liseler, her türdeki mesleki 
ve teknik liseler ile Anadolu öğretmen liselerinde 2000-200 I öğretim 
yılında 9 uncu sınıfta öğrenim gören öğrencilerden başlamak üzere uy
gulanır. Ancak, özel yönetmeliklerinde yıl sonu başan ortalanıası ile 
sınıf geçme koşullarına yer verilen liselerde bu uygulama özel yönet
melik hükümleri doğrultusunda yürütülür. (06/09/2000-24162 R.G.'de 
değişiklik) 

Yürürlük 
Madde 66- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 67- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı 

yürütür. 

Bu yönetmelik; . 
*05.09.1995/22395 sayılı Resmi Gazetede, 
* 11.09.1995/2438 sayılı TeBliğler Dergisinde yayımlanmıştır. 

Değişiklikleri ise; 
*19.07.1996/22701 Resmi Gazete 
*26.08.1996/2460 Tebliğler Dergisi 

*29.08.1997/2309$ Resnii Gazete 
*Eylül ı 997/2480 Tebliğler Dergisi 
* 17.12.1999/23909 Resmi Gazete 
*Mart 2000/25 ı O Tebliğler Dergisi··. 
*06.09.2000/241'62 Resmi Gazete· 
*Eylül 2000/2516 Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır. 
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MİLLi EGİTİM BAKANLIGI 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.08.0.0GM.0.09.01.01.510 
KONU: Öğrenci Nakilleri 

GENELGE 
2000/.,'9 

6424 

İLGi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği 
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesl 
c) Milli Eğitim Bakanlığı· Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19/10/1998 tarih ve 

13908 sayılı Genelgesi (1999/106) 
d) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 02/06/2000 tarih ve 6391 

sayılı görüşü 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ayrılan bazı öğrencilerin, ilgi (b) 
yönerge ve ilgi (c) genelge esaslarına aykırı olarak genel llselere nakillerinin yapıldığı, bu 
öğrencilerden bir bölümünün da.son.sınıf.düzey.inde oldukları saptanmıştır. · 

Bu durumun; öğrenci naklileri lle ilgili mevzuatın uygulanmasının, geçiş dönemi 
sürecinde oluştuğu, Ilgi yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olmayan Işlemlerin, 
okul yönetiellerinin hatalı tutum ve davranışlarından kaynaklandığı anlaŞılnııştır. Konu 
Bakanlık müfettişleri ve ilköğretim müfettlşlerince, bazı okullarda yapılan Inceleme ve 
soruşturmalarla t~spit edilmiş ve hatalı uygulama yapan yöneticiler hakkında gerekli 
yasal Işlemler yürütülmektedir. 

Kazanılmış hak ve Idari istikrar ilkeleri gereğince, söz konusu öğrencilerin 
durumları değerlendirildiğinde, Ilgi (d) Talim ve Terbiye Kurulu görüşü doğrultusunda 
ders yılının sonuna gelindiği de göz önüne alınarak; öğrencilerin kazanımlarının olumsuz 
etkilenmemeleri ve mağdur edilmemeleri amacıyla, mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarından, resmi ve özel genel llselere nakilleri yapılan öğrencilerin, bundan sonraki 
uygulamalara emsal teşkil etmemek üzere; 

ı-Okulları lle lllşlği kesllmeyenlerin mevcut durumlarının korunması, ~ 
2-İIIşlği kesilenlerin ise en son devam ettikleri okullarında öğrenimlerini 

sürdürmeleri, 
sağlanacaktır. 

İlinizdeki her türlü mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından; ilgi yönetmelik, 
yönerge ve genelgelere uygun olmayan yöntemle, resmi ve özel genel liselere nakil ve 
geçişleri yapılan öğrencilerle liglll hatalı Işlem yapan yönetleller hakkında yasal Işlem 
yapılacaktır. 

_Bundan böyle de, yönetmelik, yönerge ve genelgeler gereği mesleki ve teknik 
. ortaöğretim kurumlarından her ne sebeple olursa olsun resmi ve özel genel liselere 
öğrenci nakilleri yapılmayacaktır. 

Uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunefa . yapılmasını ·ve yapılan 
geçişlerle ilgili öğrenci sayılarının, okul okul tespit edilerek Bakanlığa bildirilmesini rica 
ederim. 

DAGITIM 
Gereği 
B Planı .. 
BAKANLIKLAR 06648 
ANKARA 

Bilgi 
A Planı 

TEL: 425 21 68-417 90 69 
Fax: 418 07 39 

~ 
Metin BOSTANCIOGLU 

Milli Eğitim Bakanı 

E.Posta : ogm@meb.gov.tr. 
lnt.Adres : www.meb.gov.tr. 
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Davacı : Ahmet Aksuyek'e velayeten Sedat Aksuyek ;;_;;;...;...;;;_.;...___ ____ __ 
108. Sokak No: 1/1 Gökhan Apt. · Göztepe/İZMİR 

.::..Da::...:v....::a...:....lı.;__ ____ ...;;. Milli Eğitim Bakanlığı 

:::..:Da::...:v-=a:...:...nı:...:...n:.__:Ö=z:.::..et:::;_;i~ _ ___;,: Mill i Eğitim Bakanı ı ğı nın, meslek 1 iselerinde 
öğrenim gören öğrencilerin, genel liselere nakillerinin yapılmayacağına ilişkin 

19.10.1998 gün ve 13908 sayılı Genelgesini aktaran 13.9.1999 gün ve 10458 sayılı 
işlemin 1 konu ile ilgili genelgelerin, üniversiteye girişte fırsat eşitsizliğine 
yol açtığı, öğrencileri eğitim hakkından yoksun bıraktığı öne sürülerek iptali 
istemidir. 

Savunmanın Özeti : Dava konusu işlemlerin mevcut hukuki düzenlemeler 
çerçevesinde tesis edildiğinden, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi Mustafa Uyar'ın Düşüncesi: Dava konusu genelgenin 
dayandırıldığı yasa ve yönetmelikte meslek liselerinin hazırlık sınıfından genel 
liselere geçişi engelleyen herhangi bir sınırlama bulunmadığından, dava konusu 
düzenleyici işlemlerin iptali gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı Belma. Kösebalaban'ın Düşüncesi : Dava,yabancı dille 
eğitim veren meslek lisesi öğrencisi olan davacının genel liseye kayıt 

edilmemesine ilişkin işlemin ve dayanağı genlelge ve yönergenin iptali istemiyle 
açılmıştır. 

Yabancı Dille Öğrenim Yapan Anadolu Meslek ve Teknik Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin 16.maddesinin atıfta bulunduğu M.E.B Ortaöğretim 

Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 44.maddesinde Hazırlık Sınıfında yabancı 

dil dersinden başarı gösterenlerin dokuzuncu sınıfa devam hakkı 

kazancakları,Hazırlık Sınıfında okuyupta bulunduğu okulun dokuzuncu sınıfına 

devam hakkı kazanarnıyan öğrencilerin genel kayıt ve kabul hükümleri içinde diğer 
ortaöğretim kurumlarının dokuzuncu sınıfına yaş kaydına bakılmaksızın kayıt 

edilecekleri kurala bağlanmıştır. 
Yukarıdaki hükmün incelenmesinden,farklı okul türleri arasındaki 

nakillerin genel olarak dokuzuncu sınıfta yapılacağı ve hazırlık sınıfında. 
başarısız olan öğrenciden bir sınırlama yapılmaksızın genel kayıt ve kabul 
hükümleri içerisinde istedikleri herhangi bir ortaöğretim kurumuna kayıt 

yaptı rab i leceği anı aşı lmaktadJ r. . .. •,;;:!''•::.. .. 
· Bu durumda,yönetmelikte öngörülmeyen bir sınırlamanın genelge ve yjh~e·:~ .. ~'· 

il ~.-
gibi bir düzenlemeyle getirilmesinde ve buna dayalı işlem oluşturuJmasınıa · -,~ 

hukuka uyarı ı k bulunmadı ğı ndan, aksi ne oluşturulan işlem ve .. 9~an~l:.ırı ~ .( 
düzenl,emelerin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir: ~Ş,I.! ·!.~:~:"~ .. ~~/'" l' 

·~- ~~·. ·~ .•. ,. ;:-.1' 



-171-

TÜRK MiLLETi ADINA 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü : 
Dava dilekçesinde tarihleri yazılıp, genelge olarak nitelendirilen 

işlemlerin, uyuşmazlığa asıl neden genelgenin hatırlatıldığı ve konuya ilişkin 

yaygın uygulamaya yönelik bilgilendirme yazışmaları olduğu, ancak, gerek dilekçe . 
içeriğinde tartışılan konular ve sonuçta genelgelerin iptali şeklindeki anlatım 
karşısında, davacının asıl amacının uyuşmazlığa etken olan genelgenin de iptali 
istemi olduğu anlaşılarak gereği görüşüldü. 

~) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı De~slerin Öğretimini Yabancı Dille 
Yapan Anadolu Meslek ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16. 
maddesinin atıfta bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf 

Geçme Yönetmeliğinin 44. maddesinde, "... Hazırlık sınıfında yab~incı dil 
dersinden başarı gösterenler dokuzuncu sınıfa devam hakkı kazanırlar. Hazırlık 
sınıfında okuyup da bulunduğu okulun dokuzuncu sınıfına devam hakkı kazanamayan 
öğrenciler, genel kayıt ve kabul hükümleri içinde diğer orta Öğretim 
kurumlarının dokuzuncu sınıfına yaş kaydına bakılmaksızın kayıt edilirler." 
hükmünü içermektedir. 

Yine aynı Yönetmeliğin 30. maddesinde farklı okul türleri arasındaki 

nakillerin genel olarak dokuzuncu sınıf sonunda yapılacağı, sınıflar ve farklı 
programlar arasındaki geçişlerin ise yönerge ile belirleneceği hükme 
bağlanmıştır. 

Dosyanın incelenmesinden, yabancı dille eğitim veren meslek lisesi 
öğrencisi olan davacının çocuğunun, okuduğu okulun hazırlık sınıfında başarısız 
olduğu ve okulla ilişiğinin kesildiği, genel liseye kaydettirrnek için yapılan 

başvurunun ise, meslek liselerinden genel liselere kayıt yapılamayacağına 

ilişkin Milli Eğitim B~~anlığının 19.10.1998 gün ve 13908 sayılı Genelgesine 
dayalı. yine Milli Eğitim Bakanlığının 1.9.1999 gün, 9932 sayılı ve 13.9.1999 
gün, 10458 sayılı genel işlemleri uyarınca reddedildiği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda metni yazılı Yönetmelik hükümlerine göre. farklı okul türleri 
arasındaki nakillerin genel olarak dokuzuncu sınıf sonunda yapılacağı, h~rft~~ı~~, 
sınıfında başarısız olan öğrencilerin ise. genel kayıt ve kabul .~ôk~ifilefi.:ı. 
içerisinde istediği bir orta öğretim kurumunun dokuzuncu sınlfına /yaş). 
sınırlaması olmaksızın kayıtlarını yaptırabilecekleri kuşkusuzdur. ~ ~ ~~:~·. 

t, '?.~ " '"Y' 
"' •{ı:• ~· ·~. ' 

• .. }~~');-· .(. ~ ı,(,. 
·~ ··(. ~ı~ 

' ........ . {~/'!~·· 
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Bu durumda, yabancı dille eğitim veren me~lek lisesinin, hazırlık 

sınıfında başarısız olan davacının çocuğunun, genel liselere kaydının 

yapılmamasına ilişkin işlernde hukuka uyarlık görülmemiştir. 
Kaldı ki, yönetmelikte öngörülmeyen bir sınırlamanın, genelge, yönerge ya 

da işlemle ihdas edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu düzenleyici ve yönlendirici işlemlerin 

iptaline, 14.600.000 lira yargılama giderinin davalı idareden alınarak, davacıya 
verilmesine, artan 29.000.000 lira posta ücretinin istemi halinde davacıya 
ödenmesine, 22.3.2001 tarihinde karar verilmiştir. 

Başkan 

Ahmet Nuri 
Çolakoğlu 

Üye 
Güngör 

Demirkan 

Üye 
Turan 

Falcıoğlu 

Üye 
Şevket 

Apalak 

Üye 
Ayla 

Al kıvılcım 



-173-

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Feriş Hanım Tintin 
Mehmetçik Mah. 1308 Sak. No:12/2 · DENİZLİ 

Davalılar 1· Milli Eğitim Bakanlığı 

2- Denizli Valiliği 
Davanın Özeti : Davacı. Denizli Ticaret Meslek Lisesi 9. sınıf 

öğrencisi iken başarısız olarak sınıfta kalan oğlu Sertan Onargan'ın. Denizli 
Lisesi'ne veya bir başka genel liseye kaydını yaptırmak istemiyle yaptığı 
başvurunun reddine ilişkin Denizli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

8.8.2000 gün ve 510/20097 sayılı işlemi ile işlemin dayanağını oluşturan Milli 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Nakil ve Geçiş Yönergesi ile Milli Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.10.1998 gün ve 1998/106 sayılı 

Genelgesinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir. 
Danıştay Tetkik Hakimi Özdal Özeren'in Düşüncesi : İstemin kabulünün 

gerekeceği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı Cem Erbük'ün Düşüncesi : Davanın durumuna göre. 
yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarelerin savunmalarının alınmasından 
sonra incelenmesi gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
Dava. davacının oğlunun genel liseye naklinin yapılamayacağına ilişkin 

işlem ile bu işlemin dayanağını oluşturan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 

Kurumları Nakil ve Geçiş Yönergesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğünün 19.10.2000 gün ve 1998/106 sayılı Genelgesinin iptali istemiyle 
açılmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 

30. maddesinde farklı okul türleri arasındaki nakillerin genel olarak dokuzuncu 
sınıf sonunda yapılacağı, sınıflar ve farklı programlar arasındaki geçişlerin 

ise yönerge ile belirleneceği hükme bağlanmıştır. 
Dosyanın incelenmesinden, meslek lisesi öğrencisi olan davacının 

çocuğunun. okuduğu okulun birinci sınıfında başarısız olduğu ve sınıfta kaldığı, 
genel liseye kaydettirrnek için yapılan başvurunun ise, meslek liselerinden genel 
liselere kayıt yapılamayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının 19.10.1998 gün 
ve 13908 (1998/106) sayılı Genelgesi uyarınca reddedildiği anlaşılmaktadır. 
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Yukarıda metni yazılı Yönetmelik hükümlerine göre, farklı okul türleri 
arasındaki nakillerin genel olarak dokuzuncu sınıf sonunda yapılacağı, başarısız 
olan öğrencilerin ise, genel kayıt ve kabul hükümleri içerisinde istediği bir 
orta öğretim kurumunun dokuzuncu sınıfına yaş sınırlaması olmaksız~n kayıtlarını 
yaptırabilecekleri kuşkusuzdur. 

Bu durumda, meslek lisesinin birinci sınıfında başarısız olan ve sınıfta 

kalmış olması nedeniyle ortaokul mezunu durumunda bulunan davacının çocuğunun 
genel liselere kaydının yapılmamasına ilişkin işlernde hukuka uyarlık 

görülmemiştir. 

Kaldı ki yönetmelikte öngörülmeyen bir sınırlamanın, genelge, yönerge ya 
da işlerole ihdas edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca açıkça 

hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi imkansız zararıara neden 
olabilecek olan dava konusu işlemlerin ____ ~_g_r_~~Q}!Jl~Ş.i~.i~ ... q~rd.yf~lm~~J.!1a . ~.~.!!L .. ~ooo 
tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye Üye 
Ahmet Nuri Güngör Turan Şevket Ayla 
Çolakoğlu Demirkan Falcıoğlu Apalak Al kıvılcım 

X X 

AzlıkOyu CX) Davanın durumuna göre yürütmenin durdurulmasına ilişkin 
istemin dava·ıı idarelerin savunmaları alındıktan sonra incelenmesi gerekeceği 

görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyoruz. 

Üye 
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_D_av_a_c_ı _____ Feriş Hanım Tintin 
Mehmetçik Mah. 1308 Sok. No:12/2 · DENİZLİ 

::..;Da~v=al.:.....:ı..:...la::..:.r ___ ....:.. 1· Milli Eğitim Bakanlığı 

2· Denizli Valiliği 
;....Da.;;..;v~a.;...;.nı.;...;.n;....__;Ö=· z;.;:;..et..;;..;i'---_....;.: Davacı . Denizli Ticaret M es 1 ek Li sesi 9. sı nı f 

öğrencisi iken başarısız olarak sınıfta kalan oğlu Sertan Onargan'ın. Denizli 
Lisesi'ne veya bir başka genel liseye kaydını yaptırmak istemiyle yaptığı 
başvurunun reddine ilişkin Denizli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

8.8.2000 gün ve 510/20097 sayılı işlemi ile işlemin dayanağını oluşturan Milli 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin ilgili maddesi 
ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Nakil ve Geçiş Yönergesi ve 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.10.1998 gün ve 1998/106 
sayılı Genelgesinin; hukuka aykırı oldukları öne sürülerek iptalini 
istemektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Savunmasının Özeti İlgili yönetmeliğinin 30. 
maddesinde sonra~an değişiklik yapıldığı, yönerge ve genelgede yönetmelik 
hükümlerine aykırılık bulunmadığı, işlemin yasal olduğu, davanın reddigerektiği 

savunulmaktadır. 

Denizli Valiliği Savunmasının Özeti :Savunma verilmemiştir. 
Danıştay Tetkik Hakimi Özdal Özeren'in Düşüncesi : Davanın kabulünün· 

gerekeceği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı Ülkü Erbük'ün Düşüncesi : Davacı,Denizli Ticaret Meslek 
Lisesi 1.sınıf öğrencisi iken başarısız olarak sınıfta kalan oğlunun,Denizli 

Lisesi'ne veya bir başka genel liseye kaydını yaptırmak istemiyle yaptığı 
başvurunun reddine ilişkin Denizli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işlemi 

ile işlemin dayanağını oluşturan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Nakil ve Geçiş Yönergesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 
MüdürlüğünUn 19.10.1Q98 gün ve 19981.106 sayılı Genelgesinin iptalini 
istemektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 

30.maddesinde,farklı okul türleri arasındaki nakillerin genel olarak dokuzuncu 
sınıf sonunda yapılacağı,sınıflar ve farklı programlar arasındaki geçişlerin.iş~ 

·.Jti·J'' ···Cfı· 

. yönerge ile belirleneceg-i hükme bag-lanmıştır. .jrr< •. ~ :,~\. ,.,~ ··:·~''·ı· 
~ ll\1" •.•. , t·· \\ı. 

Dosyanın incelenmesinden davacının çocuğunun Denizli Tic~rett\·~.§~$.~ /~ 
ı. sınıfında devamsızlıktan kaldığı, velisinin genel liseye kaydeftirmertıÇi1\" ı ~k·l 
yaptığı başvurunun ise Milli Eğitim Bakanlığının 19.10.1998 gü~: ıye •)390~/ .:·t; 
(1998/106) sayılı Genelgesi uyarınca reddedildiği anlaşılmaktadır. 'V.>::;.~:~-';;··~:.(:~' ~i~ 

~:·.t. ·.~t , ... H'"' ·i'l 

~~:~~.. • · ..... ,·1, .... ; 
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Dava konusu genelge,meslek liselerinden genel liselere nakil esaslarını 

düz~nleyen mevzuatın tekrarı niteliğinde olup,meslek lisesi 1.sınıfında 

başarısız.devamsız olanlar için mevzuattına nakil yönünden bir sınırlama 

bulunmamaktadır. 

Davacının çocuğu devamsızlık nedeniyle meslek lisesinin birinci sınıfında 
kaldığından,henüz meslek lisesine başlamamış konumdadır.Genel liseye kaydının 

yapılmamasına ilişkin işlernde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
Öte yandan yönetmelikte öngörülmeyen bir sınırlamanın,genelge,yönerge ya 

da işlemle ihdas edilmesi hukuka uygun bulunmamaktadır. 
Dava konusu düzenleyici işlemin ve öğrenci hakkında tesis edilen işlemin 

iptali gerekeceği düşünülmüştür. 
TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
Uyuşmazlık: meslek lisesi öğrencisi olan davacının genel liseye geçmek 

yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemle, dayanağı Yönetmelik maddesi, 
Yönerge ile 106 sayılı Genelgenin iptali isteminden kaynaklanmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 
30. maddesi, farklı okul türleri arasındaki nakillerin 9. sınıf sonunda 
yapılacağı şeklindeyken, 17.12.1999 tarihinde yapılan değişiklikle yalnızca 

konunun Yönergede düzenlenmesini öngören bir kural haline dönüştürülmüştür. 
Anılan Yönetmelik maddesi değişmeden önce çıkarılmış olan, uyuşmazlık 

konusu Yönerge ve Genelge ise, bir değişikliğe uğramadan her öğrenim yılında 
düzenleyici metinler olarak uygulamayı yönlendirmektedir. Söz konusu Yönerge ve 
Genelge ile meslek/teknik liselerinden genel liselere nakil yasaklanmaktadır. 

Aynı konuda daha önce açılan davalarda verilen kararlarla söz konusu 
Gene i gen i n i pta 1 i ya ı. yna gi di 1 mi ş se de, uygul ama i ş 1 em 1 eri sürmüş ve bu 
işlemlerde de sözü edilen Genelge -ile Yönerge dayanak gösterilmiştir. Bu 
gelişim. eski 30. madde zamanında çıkarılan düzenleyici işlemlerin, yeni 
Yönetmelik maddesi zamanında da sürdürülerek canlılık verildiğinin göstergesi 
olarak değerlendirilmiş ve daha sonra açılan davalarda da aynı Yönerge ile 
Genelgeye ilişkin karar oluşturulması yoluna gidilmiştir. 

Gerek Dairemiz ve gerekse İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca_,ver11en"'' ~ .. , 
kararlara etken olan husus ise, genel ilkeler içeren Yönerge ve G~rielgeni:n, 
ilgilisi olan öğrencilerin bulunduğu öğrenim evresine göre far~lı sonuçlar. 
doğurduğu yaklaşımıdır. Söz konusu Genelge ve Yönergenin, öğrencilerlin öcireni~···· i 
düzeyleri yönünden bir ayrıma gitmemiş olması. öğrenim hakkının eşit &.~·g,JJ'ı.~ı'nı~·;'_ · 

\._.,_.·''' . ' 
'1 .. 
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engelleyecek, farklı özellikteki öğrencilerin aynı konumda değerlendirilmesi 
sonucunu doğuracak ve böylece Anayasal eşitlik kuralıyla çelişecektir. 

Bu yaklaşımın doğal sonucu, hazırlık sınıfında başarılı olmuş veya 
olmamış ya da lise birinci sınıfta kalmış öğrencilerin, ortaöğretime yeni 
başlayacak bir öğrenciyle aynı konumda oldukları ve başka engeller yoksa genel 
liselerin birinci sınıfına kayıt yaptırabilecekleridir. Böylece genel veya 
meslek/teknik liselerinden oluşan ve öğretim sürecinin ikinci evresini oluşturan 
ortaöğretime başlamada bir tutarlık ve eşitlik sağlanmış olacaktır. 

Belirtilen açıklamalar karşısında, meslek/teknik liselerinin hazırlık 

sınıfında başarı sağlamış olan veya olmayan ya da meslek/teknik liselerinin ı. 
sınıfında kalan öğrenciler yönünden uyuşmazlık konusu Yönerge ve Genelgenin 
hukuka aykırı olduğu ve Genelgenin iptali ile ilgili önceki kararların 

geçerliliğini koruduğu açıktır. Meslek/teknik lisesi ı. sınıfında veya daha 
sonraki sınıflar~nda öğrenim görenler ile ı. sınıfı geçenler yönünden ise, 
meslek/teknik lisesi yönelimi ve eğitiminin yerleştiği açık olduğundan, ilgili 
Yönerge ve Genelgede yasalara bu yönden aykırılık bulunmamaktadır. Sözü edilen 
Yönerge ve Genelgenin dayanağı olan Yönetmelik maddesi ise. konuyu Yönergeye 
bıraktığından, kurallar silsilesi açısından Yönetmelikte· hukuka aykırılık 

görülmemiştir. 

Bakılan davada ise, davacı öğrenci meslek lisesi ı. sınıfında başarısız 

olduğundan, anlaşmazlık konusu Genelge ve Yönerge ile bunlara dayanılarak 
yapılan uygulama işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Ancak dava konusu 
Genelge, daha önce Dairemizin 22.3.2001 günlü ve 2001/1134 sayılı kararıyla 
ilgili düzenleyici işlem nitelemesiyle iptal edildiği ve İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulunun 12.10.2001 günlü ve 2001/668 sayılı kararıyla onandığından. bu 
durumun gözönünde buluııd,urulacağı kuşkusuzdur. 

Açıklanan nedenlerle, Yönetmelik yönünden davanın reddine. uyuşmazlık 

konusu Yönerge ile Denizli Valiliği işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından 
Yönerge ve Valilik işleminin iptaline, Genelge ise daha önce iptal edildiğinden 

bu davada karar verilmesine yer olmadığına 13.11.2001 gününde oybirliği ile 
karar verildi. 

Başkan 

Ahmet Nuri 
Çolakoğlu 

Üye 
Nurşen 

Çatal 

Üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Üye 
Şevket 

Apalak 

Üye 
Ayla 

Al kıvılcım 

(S. Sayısı : 878) 



-178-' 

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen Eray İlhan'a velayeten 
Meral İlhan 

Numune Bağ Cad Ege Sk. No:7/1 Ebru Apt. 
Bayrampaşa/İSTANBUL 

Davalı 1· Milli Eğitim Bakanlığı 

2· İstanbul Valiliği 

Davanın Özeti : Milli Eğitim Bakanlığının, meslek liselerinde 
öğrenim gören öğrencilerin, genel liselere nakillerinin yapılmayacağına ilişkin 

2000/58 sayılı genelgesinin ve bu genelgeye dayalı olarak tesis edilen İstanbul 
Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.12.2000 gün ve 3211 sayılı işleminin, 

hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir. 
Danıştay Tetkik Hakimi Yücel Bulmuş'un Düşüncesi : Yürütmenin 

durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. 
Danıştay Savcısı Cem Erbük'ün Düşüncesi : Davanın durumuna göre, 

yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarenin savunmasının alnmasından sonra 
incelenmesi gerekeceği düşünülmektedir . 

. TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü : 
Dava. meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin genel liselere 

nakillerinin yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının 2000/58 sayılı 

genelgesi ile bu genelgeye dayalı olarak davacı çocuğunun genel liseye naklinin 
yapılamayacağına ilişkin İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğnün 
14.12.2000 gün ve 3211 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması 
istemidir. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille 
Yapan Anadolu Meslek ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16. 
maddesinin atıfta bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf 

Geçme ·Yönetmeliğinin 44. maddesinde, hazırlık sınıfında yabancı dil dersinden 
ba~arT gösterenlerin ~okuzuncu sınıfa devam hakkı kazanacakları. hazırlık 

sınıfında okuyup da başarısız olanların genel kayıt ve kabul hükümleri içinde 
diğer ortaöğretim kurumlarının dokuzuncu sınıfına kayıt edilecekleri kuralı 

bulunmaktadır. 

Yine aynı ·yönetmeli ği nin 30. maddesinde, farklı okul türleri arasındaki 
nakillerin genel olarak dokuzuncu sınıf sonunda yapılacağı, sınıflar ve farklı 

programlar arasındaki geçişlerin ise yönerge ile belirleneceği hükme 
bağlanmıştır. 

Dosyanın incelenmesinden, yabancı dille eğitim veren meslek lisesi 
ogrencısı olan davacının çocuğunun. okuduğu okulun hazırlık sınıfında başarılı 
olarak 9. sınıfa devam hakkı kazandığı, 2000·2001 eğitim-öğretim yılı başında, 



-179-

genel lise olan Şehremini Lisesine geçici kaydının yapıldığı, kesin kaydının 

yapılması istemi üzerine dava konusu genelge hükümlerinin buna olanak 
vermediğinden bahisle isteminin reddedildiği anlaşılmıştır. 

Dava konusu işlemin dayanağı genelge, öğrenci nakillerinin uygulanması 

ile ilgili olarak geçiş dönemi sürecinde mevzuata uygun yapılmayan nakillerde, 
öğrencilerin mağdur edilmemeleri için bundan sonraki uygulamalara emsal teşkil 

etmemek üzere, bu öğrencilerin mevcut durumlarının korunmasını amaçlayan bir 
düzenleme olmakla beraber, sondan ikinci paragrafı mesleki ve teknik öğretim 

kurumlarından her ne sebeple olursa olsun resmi ve özel genel liselere öğrenci 
naklinin yapılamayacağını belirten, bir düzenleme içermektedir. 

Oysa meslek liselerinden genel liselere nakil esaslarını belirleyen yasal 
düzenlemelerde, meslek liselerinin hazırlık sınıflarında okuyup başarılı veya 
başarısız olanlardan henüz meslek' liselerine başlamamış olanlar için nakil 
yönünden bir sınırlama bulunmamaktadır. 

Bu durumda hazırlık sınıfında başarılı olupta henüz 9. sınıfa başlamamış 

durumda olan dayacı öğrenci yönünden tesis edilen işlem ile dayanağı genelge 
hükmünde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. 
maddesi uyarınca açıkça hukuka aykırı olan ve uygulaması halinde telafisi 
imkansız zararıara yol açabilecek olan dava konusu işlemin ve . day~nağı 
genelgenin sondan ikinci paragrafının yürütülmesinin durdurulmasına 1.2.2001 
gününde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan 

Ahmet Nuri 
Çolakoğlu 

Üye 
Nurşen 

Çatal 

Üye 
Güngör 

Demirkan 

Üye 
Şevket 

Apalak 

Üye 
Ayla 

Al kıvılcım 



-180-

Davacı Eray İlhan'a velayeten -------
Meral İlhan 

Numune Bağ Cad Ege Sk. No:?/1 Ebru Apt. 
Bayrampaşa/İSTANBUL 

;_Da;.;_;.v....;.;.a..;_l ı.;....;l.....;.a,;_r ___ _.;.. 1· Mill i Eğitim Bakanı ı ğı 
2· İstanbul Valiliği 

Davanın Özeti Milli Eğitim Bakanlığının, meslek liselerinde öğrenim 
gören öğrencilerin, genel liselere nakillerinin yapılmayacağına ilişkin 2000/58 
sayılı genelgesinin ve bu genelgeye dayalı olarak tesis edilen İstanbul Valiliği 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.12.2000 gün ve 3211 sayılı işleminin, hukuka 
aykırı olduğundan bahisle iptali istemidir. 

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi Yücel Bulmuş'un Düşüncesi : Davacı öğrencinin 
genel liseye nakil yapılması isteminin ve dayanağı genelgenin sondan ikinci 
paragrafının iptali gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı E.Nur Necef'in Düşüncesi : Dava, meslek liselerinde 
öğrenim gören öğrencilerin genel liselere nakillerinin yapılmayacağına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanlığının 2000/58 sayılı genelgesinin ve bu genelgeye dayalı 
olarak tesis edilen İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.12.2000 
gün ve 3211 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille 
Yapan Anadolu Meslek ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16. 
maddesinin atıfta bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf 
Geçme Yönetmeliğinin 44. maddesinde hazırlık sınıfında yabancı dil dersinden 
başarı gösterenlerin dokuzuncu sınıfa devam hakkı kazanacakları, hazırlık 

sınıfında ~kuyup da başarısız olanların genel kayıt ve kabul hükümleri içinde 
diğer ortaöğretim kurpmlarının dokuzuncu sınıfına kayıt edilecekleri kuralı 

bulunmaktadır. 

Yine aynı yönetmeliğin 30.maddesinde; farklı okul türleri arasındaki 

nakillerin genel olarak dokuzuncu sınıf arasında yapılacağı, sınıflar ve farklı 
programlar arasındaki geçişlerin ise yönerge ile belirleneceği hükme 
bağlanmıştır. 

Bakılan dosyada; yabancı dille eğitime veren meslek lisesi öğrencisi olan 
davacının çocuğunun, okuduğu okulun hazırlık sınıfında başarılı olduğu ve 9. 
sınıfa devam hakkı kazandığı, 2000·2001 eğitim-öğretim yılı başında genel lise 
olan Şehremini lisesine geçici kaydını yaptırdığı kesin kaydının yapılması 
talebinin de dava konusu genelge hükümleri gereği reddedildiği anlaşılmıştır . 

.! .. 
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Sözkonusu genelge, öğrenci nakillerinin uygulanması ile ilgili olarak 
geçiş dönemi süresinde mevzuata uygun yapılmayan nakillerde öğrenciler·in mağdur 
edilmemeleri için bundan sonraki uygulamalara emsal teşkil etmemek suretiyle bu 
öğrencilerin mevcut durumlarının korunmasını amaçlamakla birlikte sondan ikinci 
paragrafı, mesleki ve teknik öğretim kurumlarından her ne sebeple olursa olsun 
resmi ve özel genel liselere öğrenci naklinin yapılmayacağını belirten bir 
düzenleme içermektedir. 

t1eslek liselerinden genel liselere nakil esaslarını belirleyen yasal 
düzenlemelerde ise, meslek liselerinin hazırlık sınıflarında okuyup başarılı 
veya başarısız olanlardan henüz meslek liselerine başlamamış olanlar için nakil 
yönünden sınırlama bulunmamaktadır. 

Bu durumda hazırlık sınıfında başarılı olupta henüz 9. sınıfa başlamamış 

durumda olan davacı öğrenci yönünden tesis edilen işlem ile dayanağı genelgenin 
sondan ikinci paragrafında hukuka uyarlılık bulunmadığından iptalleri gerektiği 
düşünülmüştür. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü : 
Dava, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin genel .. liselere 

nakillerinin yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının 2000/58 sayılı 
genelgesi ile bu genelgeye dayalı olarak davacı çocuğunun genel liseye naklinin 
yapılamayacağına ilişkin İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
14.12.2000 gün ve 3211 sayılı işleminin iptali istemidir. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille 
Yapan Anadolu Meslek ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16. 
maddesinin atıfta bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf 

Geçme Yönetmeliğinin 44. maddesinde, hazırlık sınıfında yabancı dil dersinden 
başarı gösterenlerin dokuzuncu sınıfa devam hakkı kazanacakları, hazırlık 

sınıfında okuyup da başarısız olanların genel kayıt ve kabul hükümleri içinde 
diğer ortaöğretim kurumlarının dokuzun~u sınıfına kayıt· edilecekleri kuralı 

bulunmaktadır. 

Dosyanın incelenmesinden, yabancı dille eğitim veren meslek lisesi 
öğrencisi olan davacının çocuğunun, okuduğu okulun hazırlık sınıfında başarılı 

olarak 9. sınıfa devam hakkı kazandığı, 2000-2001 eğitim-öğretim yılı başında, 
genel lise olan Şehremini Lisesine geçici kaydının yapıldığı, kesin kaydının 
yapılması istemi üzerine dava konusu genelge hükümlerinin buna olanak 
vermediğinden bahisle isteminin reddedildiği anlaşılmıştır . 

. / .. 
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Dava konusu işlemin dayanağı genelge, öğrenci nakillerinin uygulanması 
ile ilgili olarak geçiş dönemi sürecinde mevzuata uygun yapılmayan nakillerde, 
öğrencilerin mağdur edilmemeleri için bundan sonraki uygulamalara emsal teşkil 

etmemek üzere, bu öğrencilerin mevcut durumlarının korunmasını amaçlayan bir 
düzenleme olmakla beraber, sondan ikinci paragrafı mesleki ve teknik öğretim 
kurumlarından her ne sebeple olursa olsun resmi ve özel genel liselere öğrenci 

naklinin yapılamayacağını belirten, bir düzenleme içermektedir. 
Oysa meslek liselerinden genel liselere nakil esaslarını belirleyen yasal 

düzenlemelerde, meslek liselerinin hazırlık sınıflarında okuyup başarılı veya 
başarısız olanlardan henüz meslek liselerine başlamamış olanlar için nakil 
yönünden bir sınırlama bulunmamaktadır. 

Bu durumda hazırlık sınıfında başarılı olupta henüz 9. sınıfa başlamamış 

durumda olan davacı öğrenci yönünden tesis edilen işlem ile dayanağı genelge 
hükmünde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Dava konusu genelgenin sondan ikinci pragrafı dışındaki diğer 

kısımlarında ise hukuka aykırılık görülmemiştir. 
Açıklanan nedenlerle davacı ogrencının genel liseye naklinin 

yapılmamasına ilişkin işlem ile genelgenin sondan ikinci paragrafının iptaline, 
genelgenin diğer kısımlarına ilişkin iptal isteminin reddine. dava kısmen iptal 
kısmen retle sonuçlandığından haklılık oranına göre 21.200.000 lira yargılama 
giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, 10.600.000 lira 
yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan 4.750.000. lira posta 
pulu ücretinin isteği halinde davacıya iadesine 13.12.2001 gününde oybirliği ile 
karar verildi. 

Başkan 

Ahmet Nuri 
Çolakoğlu 

Üye 
Nurşen 

Çatal 

Üye 
Turan 

Falcıoğlu 

·~ 

Şevket 

Apalak 

Üye 
Ayla 

Al kıvılcım 
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MİLLI EGİTİM BAKANLIGINA BAG LI OKUL VE 
KURUMLARlN YÖNETİCİ VE ÖGRETMENLERİNİN 

NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Yayımlandığı Resmi Gazete 

Amaç 

:Tarih: 1617/1999 
:Tarih: 10/8/1999 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Sayı: 99/13184 
Sayı: 23782 

Madde I- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve 
türdeki örgUn ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının ögt'etmen ve 
yönetici nonn kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitipi Bakanlığına bağlı her derece ve tUrdeki 

örgUn ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarını kapsar. 
' ' 

Dayanak 
M·adde 3- Bu Yönetmelik. 30/411992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun değişik 62 nci 

maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık; Milli.-Eğitim Bakanlığını, 
b) Bakan; Milli Eğitim Bakaıi.ını, 
c) Örgün eğitim kurumu; okul öncesi. ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 

eğitim ve öğretim yapan okulları, 
d) Yaygın eğitint kurumu; örgUn eğitimin yanında veya dışında eğitim 

faaliyetlerinin düzenlendiği kurumları, 
e) Diğer eğitim kurumu; örgUn ve yaygın eğitim kurumlarınca yUrütnlen eğitim 

ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı, ders notu 
yazmak. eğitim araç ve gereci UretQıek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara 
alınacak ögt'enci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli iş ve 
işlemleri yUrUtmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek 
suretiyle eğitiQı ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan taşra teşkilatı 
kurumlarını, 

O Tam gün tam yıl eğitim; mesleki ve teknik örgUn ve yaygın eğitim 
kurumlarının fıziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, 
yanyıl ve yaz,_tatill~ri de dahil olmak üzere 07.00-24.00 saaileri arasında yapılan eğitim 
ve öğretimi, ' 
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c) 6 ı -80 olanlara 3, 
d) 8 ı ve daha fazla olanlara 4, 
sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir. 

B) Öğrenci sayısının 149 ve daha az olması nedeniyle bağımsız müdtir norm 
kadrosu verilerneyen 1-5 sınıt1ı ilköğretim okullarının mUdUr yetki\i öğretmenleri, o 
okulun öğretmenler için belirlenen norm ka~osu içinde değerlendirilir. 

C) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle sınıf öğretmeni norm kadrosunun 
belirlenmesinde öngörülen her bir sınıf ve şube için 30 öğrenci sayısı Ust sınırı 
uygulanmaz. 

Geçici Madde 3- Halk eğitim. merkezlerine, bu Yönetmeliğin yUrUrlUğe girdiği 
tarihte. bu rp.erkezlerde görevli öğretmen sayısı kadar öğretmen norm kadrosu verilir. 
Mevcut öğretmenler bu kadrolarla ilişkilendirilir. Bu kadroların herhangi bir şekilde 
boşalması halinde yerlerine atama yapılmaz ve boşalan kadrolar 2 ı inci madde uyarınca 
kullanılmak Uzere Ankara İl Milli Eğitim MUdUrlUğUne aktarılır. Bu merkezlerdeki 
eğitim-öğretim Hıaliyetleri çeşitli kanun ve karamamelerle geçici personel 
çalıştırılınasına imkan veren hükümler çerçevesinde istihdam edilecek personelle 
yürütülür .. 

Geçici Madde 4- Bu Yönetmelikle öngörülen norm kadroların onaylanıp yUrürlUğe 
konulmasına kad~ mevcut mevzua.ı; hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Geçici Madde 5- Bakanlığın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil 
kadrolarına atanmak isteyenlere. 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla yUrürlUğe konulan ütık Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet 
Memuru Olarak At~acaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel 
Yönetmeliği'' hUkümieri uyarınca uygulanacak yazılı sınavlarda. aynı Yönetmeliğe 
2/211999 tarihli ve 99/12377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Yönetmelik ile eklenen Ek 1 inci maddesi hUkmU ı 999 yılı için uygulanmaz. 

Yürürlük 
Madde 25- Maliye · Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel 

Başkanlığı'nca birlikte hazırlanan ve. Sayıştay'ın görUşU de alınan bu Yönetmelik 
yayımı tarihinde yürUrlUğe girer. 

Yürütme 
Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DEVLET MEMURLARININ YER DEGİŞTİRME SURETİYLE 
ATANMALARlNA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

19/4/1983, 
1417/1965, 
25/6/1983, 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi 
Dayandığı Kanunun Tarihi 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi 
Yayımlandığı Düsturun Tertibi 5, Cildi : 22, 

Amaç: 

BÖLÜM: I 

GENEL HÜKÜMLER 

No: 83/6525 
No: 657 
No: 18088 
s. 3222 

Madde 1 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 2 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 
nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlannın aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atan
malarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam: . 
Madde 2 - Bu Yönetmelik,.Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel 

ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memur
ları Hakkında uygulanır. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yar
dımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar, 

a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, 
b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolannda görevli memurlar, bu Yönetme-

lik hükümlerine tabi değildir. 
Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurlann, bu Yönetmelikte 

tesbit edilen hizmet bölgelerine belirli sUreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını, 

b) "Kurum" deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kurum ve 
kuruluşları, 

c) "Hizmet Bölgesi" deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin grup-
lan nı, 

d) "Hizmet Alanı" deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri, 
e) "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması ge-

reken süreyi, 
ifade eder. 
Temel ilkeler 
Madde 4 - Temel ilkeler şunlardır: 
a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulunduruliır. 
b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartlan yönün

den benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında ya
pılır. 

c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak 
esastır. 

YÖNETMELiKLER, ŞUBAT 2001 (Ek- 46) 
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BÖLÜM: II 
YER DEÖİŞTİRlvffi SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN 

GENEL ESASLAR 
Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri m 
Madde 5 - Türkiye'nin ekonomik, sosyal, killtilrel ve ulaşım şartlan yönünden benzerlik 

ve yakınlık gösteren ilieri gruplandınlarak, gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmış
tır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçeterin geliş
mişlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre ku
ı:umlarca yapılır. Devlet Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini 
ekonomik, sosyal ve killtilrel gelişmeleri gözönünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatı-
nın da görtlşilnil alarak, yeniden dUzenleyebilir. 121 • _ 

(Ek: 17/7/1999 • 1999/13143 K.) Ancak, kamu kurum ve kuruluşlannı altıyı geçmemek 
ve en az Uç bölge olmak üzere, hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet 
bölgeleri de belirleyebilirler. 

(Ek: 17/7/1999 • 1999/13143 K.) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl 
olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, 
hizmetin illkenin her yerine etkin olarak götürillebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bu
lundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlannca tespit edilir. 

Bölgelerdeki zorunlu Çalışma Süreleri 
Madde 6 - (Mülga: 1717/1999 ·1999/13143 K.) 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar 
Madde 7 - (Mülga : 17/7/1999 • 1999/13143 K.) 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri 
Madde 8 ·- Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran- EylUl döneminde yapı

lır. Ancak, iş mevsimi -bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim aylan esas alınır. 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar 
Madde 9 - Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlannın dengeli bir şekilde 

dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrilbesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş 
kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlannca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır. 

Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumlan il
gili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır. 

Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşierden ast durumunda 
olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. 

Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşierden unvan, kadro 
ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukanda bulunana bağlı olarak değiştiri
lir. 

Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşierden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetme
lik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan 
veya özei yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özel
liği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memu
run, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir. 

(Ek: 12/10/2000 • 2000/1466 K.) İlgili mevzuatı uyannca zorunlu yer değiştirmeye tabi 
tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare arnirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hiz
metleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, .hakim ve 
savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenierin görev silresiyle sınırlı olmak 
üzere atandıklan yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyannca yilrilrlüğe konulan norm 
kadro sayılanna ilişkin hükümler uygulanmaz. 

(1) Bu madde başlığı 1717/1999 tarihli ve 99113143 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştiril
miştir. 

(2) Bu maddede yeralan "(5) hizmet bölgesine" ibaresi,l71711999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile 
"(6) hizmet bölgesine" olarak değiştirifmiş ve metne işlenmiştir. 
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Ön İncelerneyi Yapanın: 
Adı ve Soyadı ve Ünvanı Burhan KARDEŞLER,Recep KARACA 
Ön İnceleme iznini Veren Makam Milli Eğitim Bakanlığı 
Ön İnceleme izninin Tarih ve Sayısı 15. 12.2000-8450 
Görevlendirme Emrinin Tarih ve 
Sayısı 19.12.2000-8533 
İncelemenin Yapıldığı Yer Talim ve Terb!Ye Kurulu Başkanlığı 
İncelemenin Başladığı Tarih 15.12.2000 
İncelemenin Bitirildiği Tarih 20.12.2000 
İhbarcı veya Şikayetçi 
(Yoksa Kamu Hukuku ) 
Adı ve Soyadı Ömer AÇIKEL:Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 
Adresi (Emekli) Meşeli Sokak No:52/16 Etlik/ANKARA 

1. Suçun Konusu A.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayın ve 
Kültür Dairesi Başkanı Osman Nuri DEMİREL'in; 

ANKARA Ted Kolej i Vakfi'nca İlköğretim 
öğrencileri için, Sebit Yayınevi' nce de Ortaöğretim 
öğrencileri için hazırlanmış ve tavsiye kararı almak 
için başvurusu yapılmış olan, Eğitim Araçlarına ait 
raporları; ilgili öğretmenlere; çeşitli .istek, baskı ve 
yöntem uygulayıp, önceden "Uygun Değildir" 
şeklindeki sonuçlarını "Uygundur" haline getirdiği -
getirilmesini sağladığı; 

B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim 
Araştırmaları Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Meslek 
Dersleri Eski Öğretmeni halen Ankara Altındağ 
Cumhuriyet Meslek Lis~si Meslek Dersleri Öğretmeni 
Feyza. Sıdıka AKDENIZ, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Merkezi ve Akşam 
Sanat Okulu Matematik Eski Öğretmeni, halen Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi 
Matematik Öğretmeni N azmi KEŞMER ile Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları 
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ; Kimya Öğretmeni 
Nuran TİRYAKİ, Matematik Öğretmeni Adnan 
Menderes ÖZKALA~, Biyoloji Öğretmeni Bilge. 
ÖZDEMİR ve Türkçe Öğretmeni Kemal 
MEYDAN' ın; 

Görevleri ile ilgili olarak; Eğitim Araçları 
üzerinde yaptıkları inceleme sonunda düzenledikleri 
"Uygun Bulunmamıştır." _şeklindeki raporlarını; Kültür 
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ve Yayın Dairesi Başkanı Osman Nuri DE:MİREL'in 
istek ve baskısı üzerine,''Uygun Bulunmuştur." şekline 
dönüştürdükleri; 

C.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim 
Araştırmaları Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ; 
Edebiyat Öğretmeni Necla DİNGİL, Sınıf Öğretmeni 

_.....,...- e Müdür Yardımcısı Ünal ÖZMEN ile Matematik 
<-;;·:>· Öğretmeni Mehmet MUTLU'nun; 

l_...J_~...:, ~~.-~;;~~~~~ Görev yaptıkları "Eğitim Aracı Rapor 
~~:~:.·:~, ·. .. Değerlendirme Komisyonu"u çalışmalarında yeniden 

- rapor düzenlemeyip, daha önce uzmanlarca 
·~.; ·. /",./' 

. ..:.,/ ' hazırlanmış olan raporun olumlu kısımlarını alıp, 
t/' .. olumsuz kısımlarını daksille kapatmak suretiyle rapor 

düzenledikleri; 
D.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim 

Araştırmaları Merkezi ve Akşam Sanat Okulu; Sınıf 
Öğretmeni ve Müdür· Yardımcısı· Ünal ÖZMEN · , 
Türkçe Öğretmeni Muammer DURSUN , Fen Bilgisi 
Öğretmeni Neşe. HOKKAÖMEROGLU ve Tarih 
Öğretmeni Kısmet KESİM ile Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Merkezi ve 
Akşam Sanat Okulu Resim-İş Eski Öğretmeni halen 
Keçiören Hüseyin Güllüoğlu İlköğretim Okulu Resim
İş Öğretmeni İsmet KÖK' ün; 

Komisyon olarak yaptıkları çalışmada; Top 
Yayınevi'ne ait İlköğretim Hayat Bilgisi 1 adlı Ders 
Kitabının incelemesini yapmalan sonucu 
düzenledikleri Değerlendirme Formu'nda önceden 
(Sıfır) olan (5) rakam üzerinde değişiklik yaparak, 
kitabın puanını (75.9)'a getirmek suretiyle, Ders Kitabı 
olma konumunu yarattıkları; 

2. Suçun Dayandığı Kanun Maddesi :Türk Ceza Kanunu 228. ve 240 Maddeleri 

3. 

Hakkında Ön İnceleme yapılanların 
Görevi ve ikamet adresi 
Suçu işlediği tarihteki görevi 

LOsman Nuri DEMİREL:Talim ve Terbiye. 
Kurulu Başkanlığı Yayın ve Kültür Dairesi Başkanı. 
AGE Bloklan 2. Sokak Uludağ Apt. No: 10/4 l.Etap 
Eryaman/ ANKARA 

2.Feyza Sıdıka AKDENİZ:Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmalan Merkezi ve 
Akşam Sanat Okulu Meslek Dersleri Öğretmeni. 
Serhat Sitesi 86. Sokak No:20/5 
Yenimahalle/ ANKARA 

3.Nuran TİRYAKİ: Talim v~ Terbiye Kurulu 
Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Merkezi ve Akşam 
Sanat Okulu Kimya Öğretmeni. Ergazi Mah. Akçakent 
Sitesi No:32/8 Batıkent/ANKARA 
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şeklinde beyanda bulunmuşlardır. 

İlgili evrak üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmede (Dosya içipde bulunan 
Değerlendirme Formu) (Ek:23); Top Yayınevine ait İlköğretim Hay1,t Bilgisi 1 kitabının 19-
21. 07· . .ı~~·;.;; .. tarihleri arasında yapılan inceleme .~o nucu dü~.enlenen: ı rr-21. ~7 .ı ~~9 tarihli 
Değ9ıfndırm.e :·formunda~ 6.sıra numarasında "Guneş ve Dunyamız' konusunun' ·karşısında 
"Iia2ırlık .. ve · Değerlendirme başlığı altında yer alan sıfinn ( 6-altı ), bunun altındaki··; sıfidanh 
sırası ile (lO::,on),(6- altı) ,9-dokuz) ve (2-iki) haline getirilmiş olduğu; bundan' başka 8.sıradaki 
"Bizim· .Bayrağımız 23 Nisan" konusunun karşısında, "TK.ED.PUAN" başlığı ·altındaki 

,..·_~aka~n da değiştirilerek, (91) haline getirilmiş bulunulduğu (Ek:23); 
görülmüştür. 

·:·,,Bu tespit. karşısında; iddiaya muhatap olanların yukarıda özetlenen ifadelerinde ortaya 
. koydukları:. gerekçeler. yerinde bulunmamıştır. Bunun yanı sıra; "Kurulca değerlendirme 
konulan ve şekli değişti" şeklindeki gerekçe de yerinde bulunmamıştır. Çünkü·, bu husi.ıs doğru 
ise, buna göre formunda değiştirilmesi, puan verilmesi istenmeyen konulara ağırlıklı puan 
verilmemesinin gerektiği gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. 

1 

. Böylece; Sınıf Öğretmeni ve Komisyon Başkanı Ünal ÖZMEN, Türkçe Öğretmeni 
Muammer·i!DURSUN, Resim Öğretmeni İsmet KÖK ve Fen Bilgisi Öğretmeni Neşe 
HOKKAÖMEROGLU ile Tarih Öğretmeni Kısmet KESİM' in; Top Yayınevi'ne ait: İlköğretim 
Hayat . Bilgisi 1 adlı Ders kitabının incelemesini yapmaları sonucu ·düzenledikleri 
Değerlendirme Formu'nda önceden (Sıfır) olan (5) rakam üzerinde değişiklik yapatak, kitabın 
puanını· (75.9)'a getinnek suretiyle, Ders Kitabı olma konumunu yaratmak şeklinde· belirlenen 
davranışları ile 657 sayılı· Devlet Memurlan Kanununun ll.maddesini ihlal ederek, görevlerini 
kötüye kullandıklan ve .. Türk Ceza kanununun 240. Maddesi içine giren fiili işledikleri 
anlaşılmıştır.Adı geçenler bu fiili Temmuz 1999 ayında işlemişlerdir.Rakamlan düzelten 
kişinin Komisyon Başkanı ve Sınıf Öğretmeni Ünal ÖZMEN'in olduğu anlaşılmış ise de; · 
komisyon üyeleri de bu tür evrakı imzalamakla müteselsilen sorumlu olup, aynı fiile iştirak · 
etmişlerdir; 

V. SONUC ve TEKLİF :. 

Rapo.run bundan önceki bölümünde özetlenen ifadeler ile belgelerin değerlendirilmesi 
sonucu (Ek: 24/14, 24/17, 25/8,25/15, 25/17, 25/19, 25/22-23); 

A.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yavın ve Kültür Dairesi Baskanı Os·man Nuri 
DEMİREL'in; 

ANKARA Ted Koleji Vakfı'nca İlköğretim öğrencileri için, Sebit Yayınevi'nce de 
Ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmış ve tavsiye kararı almak için başvurusu yapılmış olan, 
Eğitim Araçlarına ait raporları; ilgili öğretmenlere; çeşitli istek, baskı ve yöntem uygulayıp, 
önceden "Uygun Değildir" şeklindeki sonuçlarını "Uygundur" haline getirmek - getirilmesini 
sağlamak şeklindeki davranışı ile 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 10.maddesindeki 
hükmü ihlal etmek suretiyle vazifesini suiistimal ile kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden 
başka keyfi bir muamele yapılmasını isternek şeklindeki davranışının Türk Ceza Kanununun 
228. maddesi; görevini kötüye kullanmak suretiyle gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve bunun 
sonucu olarak ta, ilgili yayınevlerine haksız mcnfaat sağlamak şeklindeki davranışının da, Türk 
Ceza Kanununun 240. maddesi kapsamına giren fıil olduğu belirlenmiştir. Adı geçen bu fiili 
Ağustos,Eylül ve Kasım 1999 aylarında işlemiştir. 

B.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Merkezi ve Ak~m Sanat 
Okulu Meslek Dersleri Eski Öğretmeni halen Ankara Altındağ Cumhuriyet Meslek Lisesi 
Meslek Dersleri Öğretmeni Feyz:ı Sıdıka AKDENİZ. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
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· . /'(]örevlerini yaparken;"·. Eğitim Araçları üzerinde yaptıkları inceleme sonunda 
, /~ze~edikleri "Uygun Bul~runamıştır." şeklindeki raporlarını; Kültür ve Yayın Dairesi· 
·Başkanı ·osman Nuri DEMIREL'in istek ve baskısı üzerine "Uygun Bulunmuştur."şekline 
'dönüştürdükleri hususu kendi beyanları ve yukandaki tespite göre doğrulanmış olup,6S7 sayılı 
:b evlet Memurları Kanununun ı ı .maddesini ihlal ve görevlerini suiistimal etmek suretiyle, 
"Uygun Bulunmuştur." şekline:.dönüştüren davranışları ile Türk Ceza Kanununun 228. maddesi· 
içine giren fiili işledikleri; bu ·.fiilleri Feyza Sıdıka AKDENİZ Ağustos ı 999, N uran TİR YAKl: 
Ekim ı999, Nazmi KEŞMER:Kasım ı999,. Adnan Menderes ÖZKALAN Kasım 1999, Bilge 
ÖZDEMİR Ekim ı 999 ve Kemal :rvffiYDAN Ağustos ı 999 aylarında işlemişlerdir. 

C., . .Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmalan Merkezi ve Aksam Sanat. 
Okulu : .Edebiyat Öğretmeni Necla DİNGİL. Sınıf Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Ünal 
ÖZMEN ile MatematikÖğretmeni Mehmet·MUTLU'nun; 

·~ ', 1 

Görev yaptıklan "Eğitim Aracı Rapor ·Değerlendirme Komisyonu"u çalışmalannda 

yeniden . rapor düzenlemeyip, daha önce uzmanlarca hazırlanmış · olan raporun olumlu 
kısımlaf).nı alıp, olumsuz kısımlarını daksille kapatmak suretiyle rapor düzenledikleri konusu 
iddiası qoğrulanmıştır. Zaten, adı geçenlerde evrak üzerinde görülen durumu ifadelerinde kabul 
etmişler.dir. Bu konuda ifadelerinde yaptıklan açıklama, evrak üzerinde görülen durumlar 
karşısında geçerli . bulunmamıştır. Ayrıca,· yukarıda tespit edilen şekilde düzenledikleri 
raporlarda da bir kısım eksiklikler ve hatalar bulunmasına, bunları raporlarında belirtilmelerine 
rağmen Komisyon olarak olumlu sonuçl u·· raporu tanzim ettikleri de ortaya çıkmıştır. Adı 
geçenlerin doğrulanan bu fıilleri, Görev yaptıkları "Eğitim Aracı Rapor Değerlendirme 
Komisyonu"çalışmalarında yeniden rapor ·düzenlemeyip, daha önce uzmanlarca hazırlanmış 
olan raporun olumlu kısımlarını alıp olumsuz kısımlarını daksille kapatmak suretiyle rapor 
düzenlemek şeklinde ortaya çıkan davranışlarıyla, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
I I. maddesini ihlal ve Türk. Ceza Kanunu'nun 240. maddesi kapsamına giren görevi kötüye 
kullanma fiilini işlemişlerdir.Fiil Kasım 1999 ayında işlenmiştir. 

D.Talim ve Terbiye. Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmalan Merkezi ve Akşam Sanat 
Okulu; Sınıf Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Ünal ÖZMEN , Türkçe Öğretmeni Muammer 
DURSUN , Fen Bilgisi Öğretmeni Neşe HOKKAÖMEROGLU ve Tarih Öğretmeni Kısmet 
KESiM ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Merkezi ve Akşam Sanat 
Okulu\Resim-İş Eski -Öğretmeni halen Keçiören Hüseyin Güllüoğlu İlköğretim Okulu Resim.;.İş 
Öğretmeni İsmet KÖK'ün; 

Top Yayınevi'ne ait ilköğretim Hayat Bilgisi 1 adlı Ders kitabının incelemesini 
yapmaları sonucu düzenledikleri Değerlendirme Formu 'nda önceden (Sıfır) olan (5) rakam 
üzerinde değişiklik yaparak, kitabın puanını (75. 9)' a getirmek suretiyle, Ders Kitabı olma 
konumunu yaratmak şeklinde belirlenen davranışları ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1 1. maddesini ihlal ederek, görevlerini kötüye kullandıkları ve Türk Ceza 
kanununun 240. Maddesi içine giren fiili işledikleri anlaşılmıştır.Adı geçenler bu fiili Temmuz 
1999 ayında işlemişlerdir. Rakamları d üzelten kişinin Komisyon Başkanı ve Sınıf Öğretmeni 
Ünal ÖZMEN'in olduğu anlaşılmış ise de; komisyon üyeleri de bu tür evrakı imzalamakla 
müteselsilen sorumlu olup, aynı fiile iştirak etmişlerdir. 

Yukanda yapılan değerlendirme sonuçu ortayn çıkan fiillerden dolayı; 
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l.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayın ve Kültür Dairesi Başkanı Osman Nur 
DEMiREL hakkında; Türk Ceza Kanununun 228. ve 240. maddeleri; 

/ 
.L·.: :; z, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmalan:~Merkezi ve Akşam Sanat 
.-Olrulıl Meslek Dersleri Eski Öğretmeni halen Ankara Altındağ Cumhuriyet Meslek Lisesi 
· M~s1ek Dersleri Öğretmeni Feyza Sıdıka A.J'"DENİZ, Talim ye.'Te~~iye Kurulu Başkanlığı 
: :gğitim Araştırmaları Merkezi ve Akşam Saqtlt Okulu Matematik·Eski·Oğretmeni, halen Eğitim 
/.'İ'eknolojileri Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi Matematik.~Öğretmeni N~ KEŞMER 
)ie)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları .Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ; 
Kimya Öğre~?leni Nuran TİI~~1,i~a·,. M.atematik Öğretmeni·~dnan Menderes ÜZKAL~N, 
Biyoloji Oğretmeni Bilge OZ MIR ve · · Türkçe Oğre~meni KemiV MEYDAN 

. ·.~~arın_da;Türk Ceza Kanununun 2 8.~addesi ; . n ·). ' ·-:~,,', . . . . .... ·, . _ . 
. . -·3. Talim ve Terbiye Kurulu B~Şk'!nlığı Eğitim Araştırmalan Merkezi ve Akşam Sanat 
Qkt;lu ; . Edebiyat Öğretm~ni N eclty1)INGİL, Sınıf Öğretmeni. ve Müdür Yardımcısı Yruır 

;A;ZMJ!;N il.e Matematik Oğretmeni Mehm~.MUTLU haklarında; Türk Ceza kanununun 

240 .. m~~desı; . ( j ) : <: 
.4:.-:Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştımıaları Merkezi ve Akşam Sanat 

· Okulu~.:Sınıf Öğre~m~~ .v: Müdü~ Yardımcısı Ün~ ÖZME~·, Türkçe 0ğr~t~eni M.uammer 
·DURSUN, Fen Bılgısı Ögretmenı Neşe HQlfKAÖMEROGLU ve Tarıh Ogretmenı Kısmet 
KESiM ile Talim ve Terbiye Kurulu BaşıGnlığı Eğitim AraŞtırmaları Merkezi ve Akşarh"Sanat 
Okuluı Resim-İş Eski Öğretmeni halen Keçiören Hüseyin Güllü'oğlu İlköğretim· Okulu Resim-İş 
Ö~r~~~e~ İ/KÖK haklarında;Türk Ceza kanununun 240.maddesi; .·;·;.:··.~ 

· · · gereğince işleme geçilmesi için soruşturma izni verilmesi gerektiği; · ( .. 

. ·:. Sonuç ve kanaatına varılmıştır. 

Arz ederiz. 

~ 
Burhan KARDEŞLER :~ ... 

E k i :Dizi pusulasında 
gösterilen işlemli 
evrak. 

Başmüfettiş 

lr~r.u..Bs~ 

036 

t . :-· e ..o1- 2.0c ı 
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T.C. 

MİLLİ EGİTİM BAKANLGI 
ÖZEL 

17.4.2001 

KONU:Osman Nuri DEMİREL ve diğerleri 

ŞİKAYETÇİ 

ÖN İNCELEME YAPANLAR 

HAKKINDA ÖN İNCELEME. 
YAPILANLAR 

KARAR 

: Ömer AÇIKEL 

: Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişleri Burhan Kardeşler, 
Recep Karaca 

: 1-0sman Nuri Demirel (M.E.B.Talim ve Terbiye 
Kurulu Daire Başkanı) 

2-Feyza Sıdıka Akdeniz (M.E.B.Tal.ve 
Ter.Kri.Bşk.Eğitim Araştınnaları Merkezi ve Akşam 
Sanat Okulu eski Öğretmeni halen Ankara Altındağ 
Cumhuriyet Meslek Lisesi Öğretmeni) 

3-Nazmi Kcşmer (M.E.B.Tal.ve Ter.Kri.Bşk.Eğitim 
Araştırmaları Merkezi ve Akşam Sanat Okulu eski 
öğretmeni halen M.E.B.Eğitim Teknolojileri Genel 
MüdürlüğU Açıköğretim Lisesi Öğretmeni) 

4-Nuran Tiryaki (M.E.B.Tal.ve Ter.Kri.Bşk.Eğt. 
Araş.Mer.ve ASO Öğretmeni) 

S-Adnan Menderes Özkalan (M.E.B.Tal.ve Ter.Krl. 
Bşk.Eğt.Araş.Mer. ve ASO Öğretmeni) 

6-Bilge Özdemir (M.E.B.Tal.ve Ter.Kri.Bşk.Eğt.Araş. 
Mer.ve ASO öğretmeni) 

7-Kemal Meydan (Tal.ve Ter.Kri.Bşk.Eğit.Araş.Mer.ve 
ASO öğretmeni) 

8-Necla Dingil (Tal.ve Ter.Kri.Bşk.Eğit.Araş.Mer.ve ASO 
Öğretmeni) 

9-Ünal Özmen (Tal.ve Ter.Kri.Bşk.Eğit.Araş.Mer.ve ASO 
Öğretmeni) 

ıo..:Mehmet Mutlu (Tal.ve Ter.Krl.Bşk.Eğit.Araş.Mer.ve 
ASO Öğretmeni) 

11-Muammcr Dursun (Tal.ve Ter.Krl.Bşk.Eğit.Araş.Mer. 
ve ASO Öğretmeni) 

12-Neşc Hokkaömcroğlu (Tal.vc Ter.Krl.Bşk.Eğit.Araş. 
tvı:er. ve ASO Öğretmeni) 

13-Kısmet Kesim Ta!. ve Ter,Kri.Bşk.Eğit.Araş. 
Mer. ve ASO Öğretmeni) 

14-İsmct Kök (Tal.ve Ter.Kri.Bşk.Eğit.Araş.Mer.ve 
Mer. ve ASO eski Öğretmeni halen Ankara Keçiören 
H.Güllüoğlu İ.Ö.Ö.Öğretmcni) 

İD DİALAR 
I-Osman Nuri Demircl'in; Ankara Ted Koleji Vakfı'nca ilköğretim öğrencileri için, Scbit 

Yayınevi'nce de Ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmış ve tavsiye kararı almak için başvurusu 
yapılmış olan, Eğitim Araçlarına ait raporları; ilgili öğretmenlere; çeşitli istek, baskı ve yöntem 
uygulayıp, önceden "Uygun Değildir" şeklindeki sonuçlarını "Uygundur" haline getirdiği, 

2-Fc~·zn Sıdıka Akdeniz, Nazmi Kcşmcr, Nurun Tiryaki, Adnan Menderes Özkalan, 
Bilge Özdemir ve Kemal Mcydan'ın; Görevlerini yaparken; Eğitim Araçları lizcrindc yaptikları 
inceleme sonunda düzenledikleri "Uygun Bulunmamıştır'' şeklindeki raporlarını; KUltür ve Yayın 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLGI 

ÖZEL 

SAY! : 451.05/247 
KOl\'U:Osman Nuri DEMİREL ve diğerleri 

Dairesi Başkanı Osman Nuri Demirel'in istek ve baskısı üzerine "Uygun Bulunmuştur'' şekline 
dön üştürdükleri, 

3-Nccla Dingil, Ünal Özmen ve Mehmet Mutlu'nun; Görev yaptıkları "Eğitim Aracı Rapor 
Değerlendirme Komisyonu"çalışmalannda yeniden rapor düzenlemeyip, daha önce uzmanlarca 
hazırlanmış olan raporun olumlu kısımlarını alıp, olumsuz kısımlarını daksille kapatmak suretiyle 
rapor düzenledikleri, 

4-Ünal Özmen, Muammer Dursun, Neşe Hokkaömeroğlu, Kısmet Kesim ve İsmet 
Kök'ün; Top Yayınevi;ne ait İlköğretim Hayat Bilgisi 1 adlı ders kitabının incelemesini yapmaları 
sonucu düzenledikleri Değerlendirme Formu'nda önceden (Sıfır) olan (5) rakam üzerinde değişiklik 
yaparak, kitabın puanını (75.9)'a getirmek suretiyle, Ders Kitabı olma konumunu yarattıkları, 

KARAR 

Komisyon üyelerinin ifadeleri ve rapordaki belgelerin incelenmesi sonucunda Osman Nuri 
Demirel'in inceleme raporlarındaki komisyon Uyeleri tarafından kullanılan " Uygun Değildir" ifadesini 
"Uygundur" şekline dönUştUrdüğüne dair kimseyi yönlendirmeye çalışmadığı, baskı kurmadığı ve 
istekte bulunmadığı, sadece bilgilendirmeye dayalı açıklamalar yaptığının komisyon üyelerinin bütünü 
tarafından doğrulandığı, komisyon üyeleri Eğitim Aracı İnceleme Raporunun sonuç b~lümünden: " 
Eğitim Aracı, eğitim ve öğretim açısından İlköğretim 6.sınıf seviyesinde uygun bulunmuştur" ifadesi, 
eğitim aracına ait bilgiler kısmında uygun değildir şeklinde yazıldığının anlaşılınası üzerine, Osman 
Nuri Demirel'in komisyon üyelerine konuyu hatırlatması sonucu düzeltmelerin yapıldığı, tUm 
düzeltmelerin komisyonda görevli üyelerin müşterek kararıyla olduğunu, lll O nispetindcki ·hataların 
yazılı olarak yayınevlerine iade edilmediğini, kuruma çağrılarak dilzeltmenin sağlandığı, yayınevi 
sahibine menfaat sağlandığını şikayetçi Ömer Açıkcl'in dışında hiç kimsenin doğrulamadığı, 

Komisyon raporlarının ikinci incelemesinde hata veya eksiklikler dUzeltilebilir nitelikte 
olduğu, daha önce hazırlanan raporların olumluları alınıp, kalan kısırnlara gerekli ilavelerin yapılması 
şeklinde son kararın verildiği, bu şekilde yürütülen işlemlerde TUrk Ceza Kanunu kapsamında 
değerlendirilebilecek bir fıilin bulunmadığı anlaşıldığından 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı Osman Nuri Demirel ve Kitap 
İnceleme Komisyonu Üyeleri; Fcyza Sıdıka Akdcn·iz, Nazmi Keşnicr, Nuran Tiryaki, Adnan 
Menderes Özkalan, Bilge Özdemir ve Kemal Meydan, Necla Dingil, Ünal Özmen ve Mehmet 
Mutlu, Muammer Dursun, Neşe Hokkaömeroğlu, Kısmet Kesim ve İsmet Kök haklarında 
"soruşturma izni verilmemesine" 

Dosyanın gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir. 

~~ 
Milli Eğitim Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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ttıiRAZ EDEN ı M.Al~TLI, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili. 

İ'l'!RAZ OLUNAN KARAR ı Milli E~itim Bakanlı~ 'nın 17.04.2001 tarih ve 4,51.0.5/24~ 
sayılı kararı. 

iTİRAZ NEDENLERİ ı~~ Emekli Talim ve Terbiye Kurulu Uyeai ~~._AÇI~ tarai 
dan Talim ve Terbiye Ktirulu Başkanlığı Yayın vo KUltUr Dairesi Başkanı Osman Nur 
D»fİREL 'in, -·-

Tavsiye kararı alınmak Uzero başvurusu yapılan Egitim 
Araçlarına. ait raporları, ilgili ö~etmenlere çeşitli istek, baskı yöntemi uygul 
yıp''Uygun Değildir" şeklindeki sonuçları "Uygundur" şekline getirdiği, 

~ Feyza Sıdıka AKDENİZ, Nazmi KEŞMF,:R, Nurım TiRYAKİt Ad.ru 
Mende"e öZKALAN, BUge'--öZDEMlR ve .. Komal MEYDAN isim'Ir"H~etmenlerin do görevler: 
ile ilgili olarak, E~itim araçları Uzerinde yaptıkları. inceleme sonunda dUzenled: 
lori ''Uygun Bulunmmıııştır" şeklindeki raporlarını, KUltUr ve Yayın Dairesi Başkal 
Osman Nuri DEMİREL 1 in istek ve baskısı Uzerine ''Uygun Bulunmuştur" şokline dönUş• 
tUrdUkleri, 

· 3- Necla D.~GlL, Uno.l ÖZMEN, ve Mehmet MUTLU isimli ö~et-
menlerin; görev ;yaptıkları ''Eltitiılı Aracı Rapor Delterlendirme Komisyonu" çalışmala 
rında ;yeniden rapor dUzenlemo;yip, uzmanlarca daha önce hazırlanmış olan raporun 
olumlu kısımların:ı alıp olumsuz kısımlarını kapatmak suretiyle rapor dUzenlediklo: 

4- U nal ÖZMEN t Muammer DURSUN, Neşe HOKKAÖMEROOLU, Kısmet 
KESİM ve İ.omet KöK isimli ö~retmenlerin isoı komisyon Uyeliği yaptıkları çalışmadı 
Top Yayınevi'ne ait İlköğretim Hayat Bilgisi l adlı ders kitabının incelenmesini 
yapmaları sonucu dUzenledikleri De~erlendirme Formunda önceden (sıfır) olım (5) rı 
kamUzerinde do~işiklik yaparak kitabın puanını C7.5e9)'a getirmek suretiyle Ders 
Kitabı olma konumunu yarattıkları, 

:tddia edilm iş, 

Milli E#~; im· Bakanlı~ı Tettiş Kurulu 'nca yapılım ön :tncelemo 
aonuuda1 tUm· iddiaların.ısııbit oldugu, adıgeçen tUm şahıslar hakkında TCK.nun 228 
ve 2lto.aıa.ddaleri gero~ince adli kovuşturma yapılabilmesi için Soruşturnın İzni Ve
rilmesi gerekti~i kananti ile 22.12.2000 gUn, 8284-55121 sayıll. rapor dUzenlenmesi· 
no, · 1 

· 

On !nceleme sırasında ifadeleri alınan yukarıda itdmlori )'ll· 
mılı H~tmenlar de iddiaları açık bir şekilde do~lamalarına ra~en, 

Hiçbir yasal gerekçe göaterilmeden ''Soruşturma !zni Veril
meıııeaine" ilişkin karar itt:Uıazı, 

UsUl vo yaoaya1 evrak içerisindeki delil vo belgelere aykı-
rı olduguncianı 
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~/t~ .. :r .. 
MİLLİ EGifiM BAKANLIG;~~;·"·~ ,!~ı? 

(Per29n'et Genel Müdürlüğü ) 

iTİRAZ EDEN ( ŞİKA YETÇİ) ÖMER AÇIKEL,Meşeli sokağı 52/16 
Etlik/ ANKARA 

KONUNUN ÖZÜ: MEB Metin Bestancıoğlu tarafından verilen 17/04/2001 
tarih ve 24 7 sayılı kararına ~lli_şsı.xt!LY~a ~öre İtirazından ibarettır. 

.,.- t.ıı~ ' .. .,_~~":,\-~ .. -~""~.::>""VI"~'j:ol'u .. ı..,~ ... ..__-....ı.•..-.~ 

TEBLİG TARİHİ: 01/05/2001 

iTİRAZ NEDENLERİ: 
Eğitim araçlarını incelemek üzere seçilen Öğretmenlere, Uzmanlara 

eğitim aracı ile birlikte eğitim araçlarını incelemede dikkat edecekleri hususlar 
birlikte verilmektedir. Uzmanlar incelemeyi. 1.08.1999 tarih ve 23742 sayı Resmi 
Gazetede yayınlanan MEB Eğitim Araçları İnceleme Y önetm~liğinin 1 O, 1 I, 12 
maddelerine göre yapılması gerekir (Ek 1 ). İlgili yönetmeliğe " göre incelenip 
Eğitim. Araçlarını İnceleme Merkezine verilen ve oradan da MEB Talim ve Terbiye 
Kurulu Yayın. Kültür Dairesi Başkanlığına. gönderilen raporlar kesindir.Bu 
raporlarla ilgili bütün belgeler ve bilgiler resmi kayıtlarda UYGUN DEGiLDiR. 
şeklinde öğrencilere okutulamaz ve tavsiyesi uygun değildir görüşleri açıkça 
belirtilmiştir.(Ek : 2 ) 

Bu durumun MEB Müfettişlerince düzenlenen 22/1 1/2000 tarih ve 
8284/37,15 Sayılı soruşturma raporunda ~ bir alan Uzmanına "Uygun 
bulunmamıştır." şeklindeki raporları Yayın Kültür Dairesi Başkanı Osman Nuri 
DEMiREL'in istek ve baskısı üzerine "Uygun bulunmuştur" şekline dönüştürüldüğü 
için ilgili alan uzmanları hakkında da Metin BOST ANCIOGLU tarafından 
savunma istenmiştir. 

Dolayısı ile MEB Metin BOST ANCIOGLU bir taraftan olayın subut 
bulduğunu belirtip ilgiler hakkında savunma istemektedir, diğer taraftan da bu 
evrak sahteciliğine neden olan Osman Nuri DEMiREL'in hakkında Cumhuriyet 
Savcılığına soruşturma yapma izni vermemektedir. 

Ders Kitapları ve Eğitim araçlaranın incelendiği bu birim'de takriben 300 
Öğretmen ve Uzman görevli olup İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan 
her tür ders kitabı ile yardımcı ders eğitim araç ve gereçlerinin kabul ve tavsiyesi 
yapılmaktadır. Takriben 300 Tirilyon TL. Rant paylaşımın yapıldığı kurum 
daima bilimsel , objektif, tarafsız adalete ve eşitlik ilkesine göre çalışması 
gerekmektedir.Halbuki Osman Nuri DEMİEL ve ekibi kurumu adeta babalarının 
çitliği gibi yönetın işlerdir. Hukuk ve Eşitlik ilkelerine uyınaınışlardır. Mevzuatta 
elden düzeltme ve düzenleme öngörülmemiştir. Bakınız ( ek 1 ) yönetmelik 

Kuruıniada çalışaniarta ilgili Bakanlık · Müfettişlerince soruşturma raporu 
düzenlemesi sonucu MEB Metin BOST ANCIOGLU imzalarıyla 13/04/2001 
tarihinde savunmaları istenmiştir 30 Öğretmen ve diğer Personele bu tebliğat 
aynı zamanda kendiside suçlu olan ve savunması istenen Yayın Kültür Dairesi 
Başkanı Osman Nuri DEMiREL tarafından yapılmıştır. Tebliğ~t yapılınası 



~:~r~:~;;:;f~~:~~~~ ... 
esnasında kişiler tek tek Makama ./·· Çağrılarak, na,Şıl;:; ~~~~a~~~~ap}ln)Jısı gerektiği 

hususlarında t~l~inde ~e,..y§fllerldirmede bulundü~~:: .. 1:;\·;··~~.· .• ~·i .. l;~[t.,··.Jline."k.,.;.·.~~dir ~~. bile 
s.oruşturma seyrının key~ade ve soruşturma mev~~:cıM~~· ~~tı;ı . ~:;eyrettıgını açık 
bır kanıtıdır. '·r .' •·• ,, .. , · · •:r 

Tarafıma yapılan tebliğatta da savunması a'fıBa:r1·~·;·~1~··oğretmenin baskı 
altında ve keyfi olarak görevden alınma ücret ve dönersermaye gelirindeil' olma 
korkusu içinde ifadeleri alınmıştır. Bunlar Yayın Kültür Dairesi Başkanı Osman Nuri 
DEMiREL'in emrinde çalışan ve Bakanlık Müfettişlerince suçlu bulunan 
kişilerdir.Sayın Bakan kendisinin suçlu bularak savunmalarını istediği kişileri, bu 
olayda şahit olarak göstermektedir. Oysa bunlar suç işleyen ve baskı altında olan 
kişilerdir. Bunlar aynı olayda hem sanık , hem tanık olamazlar. aynı irade tarafından 
baskı altında kendilerini savunmuşlardır. Bu usülsüzlüğün diğer bir delilidir. Belgede 
sunulan Eğitim Arçlar İnceleme Yönetmeliğinde "Elden düzetme" uygulanması ön 
görülmediği halde , bazı eserlerle ilgili elden düzeltme yapılması ve ilgili Şube 

Müdürü ile iki Kurul üyesi nin savunmalarının istenmesi de Yayın Kültür Dairesi 
Başkanlığındaki iş ve işlemlerin mevzuat ve hakkaniyet ölçülerine göre değil, taratlı 
ve kayırınacı bir anlayışla yapıldığını göstermektedir.(Ek 3) Bu düzeltmenin neyin 
karşılığının yapıldığının araştırılması . gerekmez mi? Bunuda ancak Cumhuriyet 
Savcıları yapar. 

Burada görevli öğretmenler, tam ücret , fazla mesai , dönersermaye kar payı, 
ucuz yemek ve sağlanan bedava ulaşım kartı kullanmaktadırlar. Toplam olarak 
okullarda çalışan öğretmenlerle Talim Terbiye Kurulunda görevli öğretmenler lehine 
takriben 250.000.000 TL gelir farkı bulunmaktadır. Bugün kötü ekonomik şartları 
içinde maalesef görev yapan öğretmenierin bu kazançtan vazgeçmeyip yöneticilerin 
talimatiarına boyun eğdikleri ortaya çıkmaktadır. Aslında hertürlü incelme ve 
değerlendirme Komisyonu Üyelerinin bilimsel, objektif ve tarafsız olarak çalışmaları 
gerekir . Hiç bir makam ve yetkilinin baskı yönlendirme ve objektiflikten ayrılmaya 
zorlamaması gerekir. 

Yayın Kültür Dairesi Başkanlığına atama şartlarını taşımadığı halde atanan 
Osman Nuri DEMiREL Doktor Ünvanına sahip olmamasına rağmen, bu ünvanı 
kullanarak normal Öğretmenden fazla ders ücreti almıştır. Ayrıca ders kitabı ve 
klavuz Kitaplan hazırlama Aday komisyonu adlı hizmet içi kursunda hiç bir 
deneyimi ve tecrübesi olmamasına rağmen görevlendirilmiştir. Bu durum da bir 
takım çıkar çevrelerinin bu kişinin Daire Başkanı olarak görev almasında rol 
oynadığını gösteren diğer bir belirlemedir.(Ek 4) 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığıda ve Yayın Kültür Dairesi 
Başkanlığıda yapıla,n usulsuz , kanunsuz icraatlar basında zaman zaman yer almıştır. 
Basında çıkan haberlerde bu bölümde bir çok çıkar ilişkilerinin olduğu 
belirtilmiştir. Hatta Kurul Başkanı , Orhan ÖZALP 'ın bir yayınevi tarafından 
ingiltereye götürüldüğü basında yeralmıştır. Enson . Takvim gazetesinde çıkan 
Talim ve Terbiye Devlet Güvenlik Savcılığınca çete soruşturması haberi yer 
almaktadır. Bir kişi Bakanlığa dilekçeden sonuç alamadığı için konuyu Devlet 
Güvenlik Savcısına götürmüştür. Eğitim adına, eğitimciler adına Talim ve Terbiyede 
üzücü olaylar yaşanmaktadır. Sayın Bakan Cumhuriyet Savcılığının soruşturma 
talebine ızın verse bütün bunlar , Cumhuriyetin Savcıları tarafından 
araştınlacaktır.(Ek 5) 

Bakanlığın bu biriminde yapılan bir çok ususüzlükle ilgili , Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığına bir çok defa dilekçe verdim . Bunların bir kısmı 
ektedir.( Ek 6 ) 
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Kararda " Osman Nuri DEMIREL 'in komi'~yon. \~X~I~r.ipe .... ;kpnuyu 
hatırla!ma§ı · sonucu düzeltmelerin yapıldığı " ifadesinden de .. ··;·\ ilgilfL~rjri11 m,.e'{zuatta 
olmayan/bir işlem gerçekleştirdiği ve uzmanların raporlarırit. ;degf~irdiğiye' geriye 
doğ&,/ evraklar üzerinde tahrifat yaptırarak görevini kötôY~.;~"kullili1hıişh~. Yine 
~arda " ... yazılı olarak yayınevlerine iade edilmediğini ı kiiruAA.ı..a."· çağrılarak 
düzeltmenin sağlandığı "" ifadesi yer almaktadır. Bu bile başlıbaşına suçtur 
Yönetmelikte yayınevi sahibinin kuruma çağrıtıpı hataların düzeltilmesi ile ilgili bir 
hüküm yoktur. Raporda belirtilen 13 sayfalık hatalar basılmış bir eser üzerinde 
kuruma çağrılarak nasıl düzeltiliyor. Basılı bir eğitim aracının kurumda düzeltilmesi 
maddeten mümkün değildir. Kaldı ki bu bir settir. CD - Romdır veya diskettir. 
Bunlar Talim ve Terbiyede nasıl düzeltilir. Osman Nuri DEMiREL böyle 
düzeltmeleri ve yayınevini kuruma çağırınayı ve düzetmeyi herkese mi yapmıştır 
yoksa bu yayınevine özel olarak mı uygulamıştır. Bunu yaparken kamu yararı ı 
Öğrenci , Veli yararımı yoksa yayınevi yararımı gözettilmiştir. Bunada bir çıkar 
ilişkisi dolayısıyla mı bunlar yapılmıştır. İşte bunların soruşturolması 
gerekirıdolayısıyla Bakan tarafından verilen kararda yukarıda belirtilen hususlların 
cevapları yoktur. 
SONUC VE İSTEM : 

Yukarıda belirtilen bilgi ve ekte sunulan belgeler ışığında , mevzuata aykırı 
işlem yapan çıkar amaçlı görevini kötüye kullandığı Bakanlık müfettiş soruşturma 
raporlarında da belirtilen Osman Nuri DEMiREL hakkında usul ve esas açısından 
oluşturulan kararın(Ek 7) 4483 sayılı yasanın 9.madesinde incelenerek kaldırılmasını 
ve yargı yolunun açılmasını arz ve talep ederim. r-- / 

fO~of: '2 VCfF_(J ·&lvı.o' ! 
OMER AÇIKEL '" ll 1 

---ıt;_ ~ r-tA 14~ . .lJ '1 !)' 1 
Ek: Mu.htevada geçen ekler ( ) ~ l w 'CY[ .A A~ 

t=1d er /1nl;_ofid. Oui'V//{ı,n're+ 7\c 

~J5 QAN?<-/jlhcl ..t'Lfl/1(r/1A1u~Jwr, \ 
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K A R A R 
Başkan :Sabri COŞKUN 
Üyeler :Doç.Dr.Muammer Nevi n 

GÖNENÇ ' 
Kamuran 
ERBUGA 

Hüseyin H. 
KARAKULLUKCU OYTAN 

Tetkik Hakimi:Vahit KINALITAŞ 
Hakkında Soruştur a 
izni istenenler ~ı Osman Nuri Demirel ·Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 

•• 

Terbiye Kurulu Daire Başkanı. 
~iFeyza Sıdıka Akdeniz ·Aynı yerde Eğitim Araştırmaları 

Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Öğretmeni. 
~-Nazmi Keşmer ·Aynı yerde Öğretmen. 
~.~Nuran Tiryaki 
·s· Adnan Menderes Öz ka ı an· " 
(6~Bilge Özdemir 
0Kemal Meydan 
8-Necla Dingil 
9-Ünal özmen 

lO-Mehmet Mutlu 
11-Muammer Dursun 
12-Neşe Hakkaömeroğlu 

13-Kısmet Kesim 
14-İsmet Kök 

Soruşturulacak Eylemler: Osman Nuri Demirel'in: 
ı-Değişik yayınevlerince hazırlQnıp incelenmek için 

kurula intikal eden eğitim araçlarına ilişkin 
.,. ••• , f· • •. ··~· raporları düzenleyen öğretmenlere: çeşitli istek . 

. ,;r_:ıoi .. ~. :;·~·~:;.~ baskı ve yöntem uygulayarak raporların olumsuz ôlan 
•;. t\7.'\ .. :,· ·~ ·' . ___ sonuçl arını deği ştirtmeJ<.. 
~~- 1· ___ ,... ' --:L..:.---
. , ,, ~".).., ... . ... <.::.···.:·':'4=eyza Sı dı ka Akdeniz.· N azmi Keşmer. N uran Ti ryaki. 

~...... Adnan Menderes Özkalan. Bilge Özdemir ile Kemal 
c::,., ......... ··-·· .... 

l ., .· ·~ -~,{ ~· :~:::~ •;,, 
\ 
\ ',' / 

'/ j 

Meydan'ın: 

2·1 inci maddeden hakkında ön inceleme yapılan Osman 
Nuri Demirel'in istek ve baskısı üzerine rapor 
sonuçlarını değiştirmek. 

Necla Dingil, Ünal Özmen ile Mehmet Mutlu' nun:· 
3-Uzmanlarca hazırlanmış raporların olumlu kısımlarını 

alıp, olumsuz kısımlarını daksille kapatmak suretiyle 
rapor düzenlemek. 
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ünal Özmen, Muammer Dursun. Neşe Hokkaömeroğlu, Kısmet 
Kesim ile İsmet Kök'ün: 

4· Top Yayı ne.vi ne ait İlköğretim Hayat Bilgi si ı adlı 

,·· ..... ··-?· Ders Kitabının i ncelernesi ni yapmal arı sonucu 
. ..J,.~'-'0\.-ı-.-. · düzenledikleri Değerlendirme Formu'nda önceden sıfır 

. ~\~ ~'~~~;· . · olan (5) rakam üzerinde değişiklik yaparak, kitabın \ ~-\~ı~~.~ .. ;>_ · .. ~puanını 75.9'a getirm~k suretiyle Ders Kitabı olma v_....;t; .. ' konumunu yaratmak. . 

Eylem Tarihi: ı999 yılı. 

Yetkili Herciin Kararı :Soruşturma izni verilmemesine. 

Karara İtiraz Edenler : ı inci maddeden ihbarda bulunan Ömer Açıkel ile tüm 
maddelerden Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili. 

Milli Eğitim Bakanlığından 23.7.2001 gün ve oıAısı/64796 sa.Yılı yazı ile 
gönderilen dosya ve Milli Eğitim Bakanı tarafından verilen 17.4.200ı gün ve 
451.05/247 sayılı karar. 4483 sayılı Hernurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca itiraz edenler yönünden 
incelenerek gereği görüşüldü: 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinde; soyut ve genel nitelikte olan, kişi ve olay 
belirtilmeyen ihbarların Cumhuriyet Başavcıları ve izin vermeye yetkili merciler 
tarafından işleme konulmayacağı ve bu durumun ihbarda bulunana bildirileceği 
belirtilmiş olmakla birlikte, aynı Kanunun itiraz hakkını düzenleyen 9 uncu 
maddesinde: yetkili merciin soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına karşı 
hakkında inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlisi, soruşturma izni 

'verilmemesine ilişkin kararına karşı ise Cumhuriyet Başsavcıları veya 
şikayetçinin kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz 

·~,~·:::ed~.bilecekleri belirtilmiş olup, anılan Kanunda i!l~bulunanın da itirazda 
· .> ouılinabil eceği hususunda herhangi bir düzenı emeye yer veri 1 medi ği 
~.·anl~şıldığından, ihbarda bulunan ömer Açıkel 'in ı inci maddeden itirazının 

:· . . i nc~J.e.~meksi zin reddine ayb i rı i ği il e karar veri ı erek dosyanı n Ankara Cumhuriyet 
, Başsavcı Vekilinin itirazı yönünden incelenmesine geçildi: 

. -· 
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1 

3 üncü maddeden Necla Dingil, ünal Özmen ile Mehmet Hutlu'nun, eserler 
üzerinde yapmış oldukları inceleme sonucunda vardıkları kanaate ilişkin Eğitim 
Aracı Rapor Değerlendirme Komisyonu kararını yazmak yerine, eserlerin önceden üç 
ayrı eleman tarafından incelenmesi so~rasında ayrı ayrı verilen raporlardan, 
kendi incelemeleri sonucunda varılan kanaate en uygun olan rapor üzerinde 
düzeltmeler yapmak suretiyle karar haline getirmiş olmalarının TCK bakımından 
soruşturulması ggr_~r.uıttgli.lcar..zetmedi-ği, ·· ···· · ····· -··· ····· 
--- ··-·- 4····-uncÖ·--·maddeden ünal özmen, Huammer Dursun, Neşe Hokkaömeroğl u. Kı smet 
Kesim ile İsmet Kök'ün. İlköğretim Okulları 1 inci sınıfıarına ait Hayat Bilgisi 
kitapları görüşülürken, "seviye üstü olduğu gerekçesiyle ilk ünitelerde hazırlık 
ve değerlendirmenin, değerlerdirme dışı bırakılması gerektiği" görüşünün Talim 
ve Terbiye Kurulunda kabul görmesi üzerine Değerlendirme Formunun "Hazırlık ve 
Değerlendirme" kısmını önce "O" puan ile değerlendirdikleri, ancak ilk üniteler 
dışında kalan diğer Onitelerin değerlendirme dışı kalmaması gerektiğini fark 
edince, kitabın eksik değerlendirildiğini düşünerek, yeniden yapmış oldukları 

değerlendirme sonucu vermiş oldukları puan gereğince kitabın notunun yükseldiği 
anlaşıldığından, 3 ve 4 üncü maddelerden haklarında soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin karara karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından 

yapılan itirazın ~~ddine, 

tf'inci. ma.ddeden ..Qsman Nuri Demirel'in, Ankara Ted Koleji Vakfı'nca 
_...... --···--- ) 

ilköğretim, Sebit Yayınevi'nce de ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanmış 
ve tavsiye kararı almak için başvurusu yapılmış olan, eğitim araçlarına ait 
raporları, ilgili öğretmenlere: çeşitli istek, baskı ve yöntem uygulamak 
suretiyle önceden "Uygun De§ildir" şeklindeki sonuçlarını "Uygundur" haline 
geti'rtti ği , / 

~(2' nci maddeden Feyza.Sıdıka Akdeniz, Nazmi .Keşmer, Nuran Tiryaki, Adnan 
Hender-;,s-·Özkalan, .Bilga_Öz.d~mir ile Kemal Heydan'ın, eğitim araçları üzerinde,. 

~ y~pt~-ki ~r-ı ... 'i nce} e~~- sonucu~da·--düzen-i'e(fikleri-;;·Uygun Bul unmamı ştır" şeklindeki 
~~·-'-riporlarını: linci maddeden hakkında ön inceleme yapılan Osman Nuri Demirel'in 
. i st.ek ve baskı sı üzeri ne "Uygun Bulunmuştur" şekli ne dönüştürdükl eri / 
,~j a~~l~şıldığından, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından yapılan itirazın 
.r, kaöi.Jlü ile 1 ve 2 nci maddelerden haklarında soruşturma izni verilmemesine ... , ~ 

:, '· ~ 

... ~·.,'.'~J 
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ilişkin Milli Eğitim Bakanının ı7.4.20oı gün ve 45ı.05/247 sayılı kararının 
kaldırılmasına, dosyanın ı ve 2 nci maddeler yönünden gereğinin yapılması için 
Ankara Cul)lhuriyet. Ba'şsavc1 1 ı ğı na gönderilmek .iizere yeri ne çevrilmesi ne 
26.10.2001 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 

Başkan 

Sabri 
COŞKUN 

X 

Üye 
Kamuran 
ERBUGA 

IA.Ö .• L.~ 

Karşı Oy:ı inci maddeden Osman Nuri Demirel ve 2 nci maddeden Feyza Sıdıka 

Akdeniz, Nazmi Keşmer, Nuran Tiryaki, Adnan Menderes Özkalan, Bilge Özdemir ile 
Kemal Heydan'ın haklarında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Yetkili Merci 
kararında belirtilen gerekçelerin usule ve mevzuata uygun olduğu 

anlaşıldığından, Ankara Cumhuriyet Başsavcı• Vekilinin itirazının reddedilmesi 
gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen çoğunluk kararına katılmıyoruz. 

Doç.Df~l a}f~~- N 

Karşı Dy:J üncü maddeden Necla Dingil, On~ L~z en ehmet Hutlu'nun, 
uzmanlarca hazırlanmış raporların olumlu kısımlarını 
daksille kapatmak suretiyle rapor düzenledikleri. 

4 üncü maddeden Ünal Özmen, Huammer Dursun, Neşe Hokkaömeroğlu, Kısmet 

Kesim ile İsmet Kök'ün, Top Yayınevine ait İlköğretim Hayat Bilgisi ı adlı Ders 
Kitabının incelenmesini yapmaları sonucu düzenledikleri Değerlendirme Formunda 
önceden sıfır olan (5) rakam üzerinde değişiklik yaparak, kitabın puanını 75'9'a 
getirmek suretiyle Ders Kitabı olma konumunu yarattıkları anlaşıldığından. 
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Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin itirazının kabulü ile 3 ve 4 üncü 
maddelerden haklarında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Yetkili Merci 
kararının kaldırılması gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen çoğunluk kararına 

katılmıyorum. 

Oy e 
Kamuran ERBUGA 

IA.LL.~ 

Dosyası ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına 
Sabri COŞKUN 
Danıştay İkinci Daire Başkanı 
Danıştay Başkanı Y. 

•• 

6169 
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T.C. 
ANKARA 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIGI 
Hazırlık No: 2001/28853 
Karar No: 2002/ 

EK- İŞLEMDEN KALDlRMA KARARI 
(TAKİPSİZLİK) 

~D~A:...!V~A~C::.!;I ____ ..:.: K.H. 

ŞİKAYETÇİ-
~İHB~A=R~E::.!;D:..!E;!!.N..:.-_-..:.: Ömer AÇIKEL-Osman oğlu, I 939 d .lu, Me şe li sk.52/l 6 Etlik/ Ankara adresinde 

oturur, Talim Terbiye Kurulu eski Üyesi (Emekli). 

HK.ÖN İNCELEME 
..:.Y.:..:A:.::;.P..::oiL:;;::A~N:...:.L::::.A:..::.:.:R:.-_....:.: 1-Necla DİNGİL-Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 

Eğitim Araştırmaları Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Öğretmeni. 
2-Ünal ÖZMEN-Aynı yerde Öğretmen. 
3-Mehmet MUTLU-Aynı yerde Öğretmen. 
4-Muammer DURSUN-Aynı yerde Öğretmen. 
S-Neşe HOKKAÖMEROGLU-Aynı yerde Öğretmen. ---·\ 
6-Kısmet ~ESIM-Aynı yerde Öğretmen. ,: .. ~-:;::,:\3~ 

~ {\Ci. .. ···' / 
7-İsmet KÖK-Aynı yerde Öğretmen. __.t,:;;::;-,*~ .. . · .. · ;.:.~·- _ .... ......_ 

. ~k~J· '. -···' ---· ~· 
::S:.:::U~C'--------== Görevi Kötüye Kullanmak. . -,,..... ·:; :\~- ) j _.. ·v 
.::S""'U;..;:ıC"-T""'A:..:.:..:R""İH==-İ __ _____.: I 999 yılı Kasım, Temmuz ayları içerisinde. 

HAZIRLIK EVRAKI İNCELENDİ: 
Yukarıda isimleri yazılı; 
a)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Merkezi ve Akşam 

Sanat Okulu Edebiyat Öğretmeni Necla DİNGIL, Sınıf Öğretmeni ve MUdUr Yardımcısı Ünal ÖZMEN ile 
Matematik Öğretmeni Mehmet MUTLU'nun, 

.. Görev yaptıkları "Eğitim Araçları Rapor Değerlendirme Komisyonu" çalışınaları 
sırasında yeniden rapor dUzenlemeyip, uzmanlarca daha önce hazırlanmış olan raporun olumlu kısımlarını 
alıp, olumsuz kısımlarını kapatmak suretiyle rapor dUzenleyerek, 

b)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Merkezi ve Akşam 
Sanat Okulu SınıfÖğretmeni ve MUdUr Yardımcısı Ünal ÖZMEN, TUrkçe Öğretmeni Muammer DURSUN, 
Fen Bilgisi Öğretmeni Neşe HOKKAÖMEROGLU ve Tarih Öğretmeni Kısmet KESIM ile Resim-Iş 
Öğretmeni Isınet KÖK'Un ise, 

Komisyon Uycliği yaptıkları çalışmada, inceledikleri Top Yayınevi'ne ait 
Ilköğretim Hayat Bilgisi 1 adlı ders kitabına ait değerlendirme formunda önceden (70.9) olarak belirlenen 
puanın, (sıfır) rakamını (beş) yaparak kitabın puanını (75.9)'a yükseltmek suretiyle ders kitabı olma konumu 
yaratarak, 

verildiği, 

Görevlerini kötüye kullandıklarının iddia ve ihbar edilmesi üzerine; 
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yaptırılan ön inceleme sonunda; 
I 7.04.2001 gUn ve 451.05/247 sayı ile Soruşturma Izni Verilmemesine karar 

Verilen kararın ön inceleme raporundaki gerekçe ve deliilere uygun olmaması 
nedeniyle Daşsavcılığımızca 25.04.2001 glln ve 2001/28853 Hz. sayılı yazı ile i tirazda bulunuldugu, 

Danıştay 2. Dairesi'nce (26.10.2001 glln, 2001/1196 Es, 2001/2440 K. sayılı karar) 
yukarıda isimleri yazılı görevliler bakımından Ilirazın Rcddi'ne karar verildiği, bu nedenle adı geçenler 
h~kkındaki "Soruşturma lzni Verilmemesi" kararının kesinleştigi, · · 
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TUm evrak kapsamından anlaşıldığından; 
Soruşturma izni verilmemesi ve yapılan itirazın reddedilmesi nedeniyle, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Araştırmaları Merkezi görevlileri 

Necla DİNGİL, Ünal ÖZMEN, Mehmet MUTLU, Muammer DURSUN, Neşe HOKKAÖMEROGLU, 
Kısmet KESIM ve İsmet KÖK hakkındaki, 

Hazırlık evrakının İŞLEMDEN KALDIRILMASINA, 
Karar örneğinin Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmesine, 
Karar verildi. 21.01.2002 

Not: 1-Sanık Osman Nuri Demirel hakkında Görevde 
Yetkiyi KötUye Kullanmak suçundan Ankara Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne kamu davası açılmış, 

2-Sanıklar F.Sıdıka Akdeniz, Nuran Tiryaki, Bilge 
Özdemir, Nazıni Keşmer, A.Menderes Özkalan ve Kemal 
Meydan hakkında Görevi KötUye Kullanmak suçundan 
Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar verilmiştir. 

y 

Fahri KASIRGA 
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı 
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T.C. 

ANKARA 
CUMHURİYETBAŞSAV CILlGI 
Hazırlıle No: 2001/28853 
Karar No: 2002/ 

EK-KOVUSTURMA YA YER OLMADIGINA İLİŞKİN KARAR 
,,.-.,.~ ........ ~--· .• 

i:;;!.;İ!::,:.,!..;A:.:.;YC::::.::~TÇ-1-.----=-' K.H. \-· ;>~ . ~---· ··---~ 
~İH~B~A~R=.:;E""'D;.:;E:.o.N;...__~: Ömer AÇIKEL-Osman oğlu, 1939 d.lu, Meşeli Sk.52/16 Etlik/Ankara adresinde 

oturur, Talim ve Terbiye Kurulu eski Üyesi (Ef!tekli). · 

:::.SA:..:.:.:NI.::.:K=L=A=R-._ __ _..: 1-Feyza Sıdıka AKDENİZ-Duran ve Naide kızı, 1961 d.lu, Serhat Sitesi 86.sk.20/S 
Yenimahalle/Ankara adresinde oturur, halen Ankara, Curnhuriyete Ticaret Mes
lek Lisesinde ögretmen olarak görev yapar. 

2-Nuran TIRY AKİ-Kadir ve Nceibe kızı, 1967 d.lu, Ergazi mah.Akçakent Sitesi 
No:32/8 Batıkent/Ankara adresinde oturur, halen Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığı'nda ögretmen olarak görev yapar. 

3-Bilge ÖZDEMIR-Bayram ve Masume kızı, 1969 d.lu, Yenimahalle Ilkyerleşim 
· mah. Altınbelde Sitesi No:31 Batıkent/Ankara adresinde oturur, halen Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığı Mevzuat Dairesi'nde Öğretmen olarak görev yapar. 
4-Nazmi KEŞMER-Nuri ve Ayşe oğlu, 1954 d.lu, Meyveli sk.28/3 Etlik/Ankara 

adresinde oturur, halen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırma 
Merkezi MüdUrlUğünde Matematik Öğretmeni olarak görev yapar. 

S-Adnan Menderes ÖZKALAN-Salih Güngör ve Feriha oğlu, 1963 d.lu, Çarşı Içi 
Cad.SS/9 MarnaklAnkara adresinde oturur, halen Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığı Eğitim Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde Öğretmen olarak görev yapar. 

6-Kemal MEYDAN-Enver ve HUmisa oğlu, I 956 d.lu, Acıbadem sk.9/5 K.Ören/ 
Ankara adresinde oturur, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırma 
Merkezi Müdürlüğünde Öğretmen olarak görev yapar. 

::.::SU=C=------...:.= Görevi Kötüye Kullanmak . 

.:.:S.:::U..:..C:...T.:..:A..:.R:..:· .::.:İH:.:.:...İ --~= 1999 yılı A~ustos, Ekim ve Kasım ayları içerisinde. 

:HAZlRLlK EVRAKI iNCELENDi: 
Suç tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Merkezi ve 

Akşam Sanat Okulu'nda görevli olan Meslek Dersleri öğretmeni Feyza Sıdıka AKDENIZ, Matematik 
Öğretmeni Nazmi KEŞMER, Kimya Öğretmeni Nuran TIRYAKI, Matematik Öğretmeni Adnan Menderes 
ÖZKALAN, Biyoloji Öğretmeni Bilge ÖZDEMIR ile Türkçe Öğretmeni Kemal MEYDAN' ın, 

Eğitim araçları üzerinde yaptıkları incelemeler sonunda, "Uygun Bulunmamıştır" 
şeklinde düzenledikleri raporlarını Kültür ve Yayın Dairesi Başkanı Osman Nuri DEMiREL'in istek ve 
baskısı Uzerine "Uygun Bulunmuştur" şekline dönüştürerek görevlerini kötüye kullandıklarının iddia ve 
ihbar edilmesi üzerine, 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yaptırılan ön incclcınc sonunda; 
17.04.2001 glln ve 45 1.05/24 7 sayı ile "Soruşturma Izni Verilmeınesine" karar 

verildiği, 
Verilen kararın ön inceleme raporundaki gerekçe ve deliliere uygun olmaması 

nedeniyle Başsavcılığımızca 25.04.2001 gUn vc2001/28853 Hz. sayılı yazı ilc itirazda bulunulduğu, 
Danıştay 2. Dairesi'nce (26.10.2001 gün, 2001/1196 Es, 2001/2440 K. sayılı karar) 

yukarıda isimleri yazılı sanıklar hakkında anılan eylemleri yönlinden vaki İtirazın kabulU ile Soruşturma Izni 
Verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilmesi Uzerine, 

Bnşsavcılıgımızca yapılan hazırlık soruşturması sonunda; 
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..J S ki ı· T b' K 1 ' d k' .. f!., ~~s.b ·~ . ' . ( anı arın, Ta ım ve er ıye uru u n a ı gorev erının esas ıtı arıy e tavsıye 
kararı almak üzere kurula sunulan eğitim araçlarını inceleyerek olumlu ya da olumsuz kanaatlerini matbu 
değerlendirme formuyla Yayın ve KUltUr Daire Başkanlığı'na sunmaktan ibaret olup, sonuçlandırıcı, kabulU 
zorunlu nitelikte bir eylem olmadığı, 

)4 Sanıkların bu kitaplarda eksiklik bulmaları Uzerine bu eğitim araçlarıyla ilgili 
kanaatlerini Yayın ve ti<UltUr Dairesi Başkanı Osman Nuri DEMİREL'in, değişen yönetmelik hükümlerine 
göre eksiklikleri belirterek uygun bulunmuştur şeklinde rapor dUzenledikleri taktirde bir aylık süre içerisinde 
ilgili y~yın kuruluşunca eksikliklerin giderileceğini söylemesi üzerine değerlendirme formlarında 

"eksiklikler giderildiği taktirde uygun bulunmuştur" şeklinde belirttikleri, 
Değerlendirme formlarında "Uygun Bulunmamıştır" şeklindeki 

değerlendirmelerinin daksille kapatılarak "Uygun Bulunmuştur" şekline dönüştilrüldüğü konusunda da iddia 
dışında herhangi bir delil bulunmadığı gibi, "Uygun Değildir" şeklindeki açıklamaların yanına yazılan 
"sehven yazılmıştır" yazısının da sanıklar tarafından yazı lmadığı, '(() 

Tüm evrak kapsamından anlaşıldığından; 
Görevlerini kötüye kullandıkları konusunda iddia dışında yeterli ve inandırıcı delil 

bulunmayan, 
Sanıklar hakkında KOVUŞTURMA YA YER OLMADIGINA, 
Kararın dilekçe verene tebliğine, · 
İtirazı kabil olmak üzere, CMUK.nun 164-165. maddeleri gereğince karar verildi. 

21.01.2002 

Not: I-Sanık Osman Nuri Demirel hakkında Görevde 
Yetkiyi Kötüye Kullanmak suçundan Ankara Ağır Ce
zaMahkemesi'ne kamu davası açılmış, 

2-Haklarında ön inceleme yapılan Necla Dingil, 
Ünal Özmen, Mehmet Mutlu, Muammer Dursun, Neşe 
Hokkaömeroğlu, Kısmet Kesim ve İsmet Kök haklarında 
Görevi Kötüye Kullanmak suçundan, soruşturma izni ve
rilmemesine bağlı olarak İşlemden Kaldırma (Takipsizlik) 
~arı verilmiştir. 

/{J. ' 
r 

~Ş"EK 

~ -- Fahri KASlRGA 
Ankara Cumhuriyet BaŞsavcısı 
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Esas No: 2002/ '- ()! f) ·l 
Hazırlık No: 2001/28853 ff' '00 ·BH:t'· ~ ~ ~ L \ 

iddianame No: 2002/ ~ 6-' \ )- \ ,/ .... 
~· İ D D İ A N A M E . ! ~~ 

ANKARA ( ) AGlR CEZA MAHKEMESi BAŞKANLIGI'NA\ / 
'--/ (\ 

J 

ŞİKAYETÇİ-
~İH~B~A:.::;R=.,:;E::D:;.:;E;:.:.N.:....__~: Ömer AÇIKEL-Osman oğlu, 1939 d.lu, Meşeli sk.52/16 Etlik/Ankara adresinde 

oturur, Talim ve Terbiye Kurulu eski Üyesi (Emekli). 

:;:.D:;.=:A~V.!..:A..:=:C~I ------=-= K.H. 

:;;:,SA~NI~K~-----.!.: Osman Nuri DEMİREL-Rahmi ve Sona oğlu, 1956 d.lu, Tokat, Merkez, Karşıyaka 
Nüf.kyt.olup AGE Blokları l.Etap 2.sk.No: 10/4 Eryaman Etimesgut/ Ankara adresin
de oturur, halen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayın ve Kültür Dairesi Başkar 
olarak görev yapar. 

::::S.:::U..:.C.__ _____ _,_: Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak. 

:;;:,SU=C:..T~A~R=İH~İ __ __..:,: 1999 yılı Ağustos, Eylül ve Kasım ayları içerisinde. 
HAZIRLIK EVRAKI İNCELENDİ: 
Milli Eğitim Bak~nlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayın ve Kültür Daire! 

Başkanı olan yukarıda açık kimliği yazılı sanığın; 
Ankara TED ~oleji . Vakfı'nca ilköğretim öğrencileri için; Sebit Yayınevi'nce d 

Ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmış ve tavsiye kararı alınmak için başvurusu y~frimfo~iıı 
Araçlarının kurulda görevli ilgili uzman öğretmenlerce incelenmesi sırasında; -----

"Uygun De ildir" eklinde ra or düzenlemek iste en ö retmenlere "eksiklikle 
giderildiği taktirde uygundur".:- eklinde azınalarının önetmeliğe de u un dU eceği şeklinde uyarı ı 
bulundugu, azı o retmen erın bu u rı doğrultusunda, tespit ettık eri eksiklikleri yazara , "eksıklık e 
giderildiği taktirde uygun bulunmuştur" şeklinde form düzenledikleri, 

Bir kısım inceleme raporlarında "Uygun Değildir" kanaati yazılı olanların yan tarafınE 
"Sehven Yazılmıştır" şeklinde yazı yazıp imzaladığı, ..-- --ı 

Eksiklikleri bulunan eğitim araçlarının eksikliklerinin giderilip giderilmediği 
konusunda yeniden bir inceleme yaptırmadığı gibi bazı öğretmenierin inceleme yetkisini iptal ederek, tavsiye 
kararı verilen eğitim araçlarının eksiklikleriyle birlikte kabulünü sağlayarak sonuçtalilgili yayınevlerine haksız 
menfaat sağlanmasına sebebiyet verdiği, ,/ 

İddia, ifade tutanakları, ön inceleme raporu ve tüm evrak kapsamından anlaşıldığından; 
"Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarca Atama Usulüne Ilişkin 2451 sayılı Yasa'nın 2 nci 

maddesinde yazılı,yasaya ekli 2 sayılı cetvel uyarınca ortak kararla atanan memurlardan olması nedeniyle 4483 
sayılı Yasa'nın 12/b ve 13/2 nci cümle gereğince davasımahkcmenıze açılan; 

Sanığın yargılamasının yapılarak, eylemine uyan TCK.nun 240. maddesi gereğince 
cezalandırılmasına karar verilmesi, 

Kamu adına talep ve iddia olunur. 21.01.2002 

Not: I-Sanıklar F.Sıdıka Akdeniz, Nuran Tiryaki, 
Bilge Özdemir, Nazmi Keşmer, A.Mendercs Özka
Lan, Kemal Meydan haklarında verilen Kovuşturma
ya Yer Olınadıgına Ilişkin Karar ilc, 

2-Nccla Dingil, Ünal Üzmen, Mehmet Mutlu, 
Muammcr Dursun, Neşe Hokkaömcroğlu, K ısmet 
Kesim ve lsmet Kök haklarında verilen Işlemden 
Kaldırma Kararı eklidir. 

4 
~ 
Fahri KASIRUA 

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı 
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l.C. ANKAHA 
23.ASL!YE CEZA MAHKEMESi 

E. ::.A ~; NO 
:-ı AK t :ıl 
KAT1P 
DAVA CI 
~10 :;;rE K 1 
SANH 
suç 
SUÇ TARİHİ 

DAVA ·TENSİP Z A P T I 

2002/00493 
HAYRETTİN 
SUr\A 
K. H. 

Tl.JRE. 
GÖKDEI'ı:!~ 

ÖMER AÇIKEL 

- 0025975 
- 0009209 

OSMAN NUR! OEM!REL TEV.TAR: •· / 
GöREVDE VETKİYİ KöTUYE KULLANMA 
00/00/1999 

1 TAH.TAR: "/ 

Yukarıda adı geçen sanık hakkında açılan kamu davası mahkememize 
tevzii edilmiş olmakla esas kUtüğe kaydı yapıldı. 

·) GERE~! DÜŞÜNÜLDÜ/ 

- S.:ınığın davetiye ile celblne, ,. 
- Tanıkların davetiye ile celbine, 
-Muhburin davetiye ile celbine, 

1 

Bu nedenle; duruşmasının 27/06/2002 
karar verildi. 15/04/2002 

~-G. 
ı .t~..ı <; ... \,\ .... K~-0009209 

günü saat 09:20 a bırakılmasına 

··HAKİ)1~ 
/ 
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M QJV'\ ur \o.. t \ı e.. 
~o.r-~\ ~<\Mo.,.s. \ 

7750 

Üt3~ \Lcu.ttt\.J 

\\CJ. k. 'L \(\ ~ 1?.-c 

Olaym yetkili mercle Iletilmesi, Işleme konulmayacak Ihbar ve ,ıkAyetler 
YÇ/;! ~!cl 

Madde 4 - Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve di~er kamu görevlilerinin bu Kanun 
kapsamına giren suçlanna ilişkin herhangi bir ihbar veya şikAyet aldıklannda veya böyle bir durumu 
ö~ndiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka 
hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diger kamu 
görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örnegini ilgili makama göndererek soruşturma izni 
isterler. 

Diger makam ve memurtarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendigini 
ihbar, şikAyet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak ögrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili 
mercie iletirler. 

Bu Kanuna göre memurlar ve diger kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikAyetlerin 
soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikAyetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi zorunludur. 

Yukandaki fakraya aykın bulunan ihbar ve şikllyetler, Cumhuriyet başsavcalan ve izin vermeye 
yetkili mercii er tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikllyette bulunana bildirilir. 

Ön Inceleme 
Madde 5 - Izin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendigini bizzat 

veya yukandaki maddede yazılı şekilde öwendi~inde bir ön inceleme başlatır. 

On inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bi~t yapılabilecegi gibi, görevlendirecegi 
bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve 
kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de ynptınlabilir. Inceleme yapacakların, izin vermeye 
yetkili merciin bulundugu kamu kurum veya kurutuşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin 
özelligine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlanyla 
yaptınlmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu istegin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine 
baglıdır. 

Yargı mensuplan ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka merciierin ön 
incelemelerinde görevlendirilemez. 

On inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir. 

Ön Inceleme yapanların yetkisi ve rapor 
Madde 6 - On inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile 

kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hilldlm bulunmayan 
hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan 
memur veya diger.kamu gOreviisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli 
bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili 
mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda 
gerckçels:riyle ayn ayn belirtilir. 

Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu 
kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur. 

Süre 
Madde 7 - Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin 

birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gOn içinde verir. Bu 
süre, zorunlu hallerde onbeş gOnU geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. 

Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen sOreler içinde memur veya diğer kamu 
görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır. 

Soruşturmsı Izninin kapsamı 
Madde 8 - Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak 

ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. 
Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak 

nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında,. yeniden izin alınması zorunludur. 
Suçun hukuki niteliğinin degişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 
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MiLL 1 ~ İTİM BAKANL IÖ I 
TALİM VE TERBiYE KURULU BAŞI<ANLIÖI YÖNETM!:LİÖİ 

BİRİNCİ KISIM 
•'; ·ı' Aımç, Kapsam, Dayanak. ve Tanunlar 

. .~:! ~ ·.; . ~- ., . 
';:;.;';:::• .. ;.~~:·::,· . . . 

· ,'·.··.!i/).li.Sdde·.l- Bu Yönetme.liğin armc·., Millf Eğitim Bakanlığı Talim ve 
TertiÜ';.~\~~~~~~~· Başkanlığının kuruluş ve işleyişi1,1i düzenlemektir. 

' . ,.·· ... · ~, .. · .... : 
•, '.:::~· i:~< ·~. , .. ' . . 
· ::.·xapsartı· 

, . ::~deie · 2- Bu Yönetmelik, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 
teşlidlfit:(: -g~rev; yetki. ve sorumlulukları i le gö:reve atanaGaklarda aranacak 
ni tei'ı.kr'~Fe·:ai t .hükümleri kapsar. · 

'!: r" ,:, ·~ : • , • , :' 

.:·; ·:.'. :~ .• bciyailak 
.::,-:.·,··,·>:~ry$:~tie•·3- Bu Yönetmelik .1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 

say\ıL·-:,_~1f~:; 1 Eğitim Ba1~anliğının TeşldHit ·ve .Görevleri Hakkında Kanun 
. . . .. · ... -·.< 

. -hükü~rıı~o~·ın~:::•dayanılaralt hazırlanrm ştır. · .. • '~,··::;; .~fJ~~~ı:~·~ .•;OOotnel ikt o geçen; 

.·\· 

·· ·. :. :·~~~rırrk.ri.',·. Mi ı ü Eğit im Bakanlığını , 
:·. '":-:~an!!:,.·Milli Eğitim Bakanını, '· ·.. ' 

ııBaşl~anlılt '.', Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını , 
"Kuııü", Tal im ·Ve Terbiye t<unl'lunu, 
''BaŞkan'~,· Ta·ı im ve Terbiye Kurulu Ba.şkanını, 
"Kurul Uyesi 11 , Tal im ve ·Terbiye Kurulu üyesini, 
"Özel İhtisas Kooıisyonu", Eğitim ve öğretimle ilgili ·Özel' ihtisas 

gerektiren ·alanlarda, bilim ve meslek kuruiuşlarının iştirak~ni de sağ'layacak 
şekilde araştı~, inceleme ve· geliştime faaliyetlerinde bu~unmak ~zere 
ımydana gel en kani syonu, 

"Enstitü", Eğitimi Araştı~ ve Geliştimıe alanında ·hizmet vetrnek 
üz.ere Başkanlık b~nyesiride kurulan enstitüleri 

ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 
Teşkilat ve Görevler 

BİRİNCİ· BöLUM ·· 
Teşkilat 

. .t~'Şki ~dt 
.. :va<ıde .·5- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; 
•• ,f ............ . 

··,i.·,-,~~ Başkanlık, . · 

· fı;J,.Taliıİı ve Terqiye Kurulu~ 
·;:t),))~(re Başkanlıltları, 

··· :··::.·Çj.,·Bnstitüler, · 
.~):Şube'. Mldürliikl erinden 
meydana gel i ~.it " ·( < . 

.. · .. · 
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:lı< 1NC t alL UM . · .... 

Başkanlığın, Başkanın ve Uyelerin Görevleri 

· Başkanlığın Görevi eri . ·: :-'. . '':!,:·: 
Mıdde 6- Başkanlığın görevleri Şunlardır: . ~j, 
a) Bakanın en ·-.Y~~_!:n ilmf danışım ve karar organı · til!l,raıt·· <mi;Ur 

eğitimimizin arm.çlarına, ilkelerine uygun bir şekilde ve çağdaş •rretodla~la 
topyekün mi lU eğitimi gerçekleştinnek için gerekli tedbirleri alnnk. •. : ,,. ·\ 

b)' Eğitim sistemini, eğitim pHln ve programlarını bütün 'eğitim a;rı;ı.Ç: ve 
gereçlerini araştınmk, geliştimıek, bunlara dair uygularia kararlarını alrmk. . .. '· 

c) Yurtiçi 
değerı endi mıek. 

ve yurtdışı eğitim hareketlerini takip etmek ve 
ı' 

ç) Programlarına göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, 
hazırlatnnk veya satın almak • 

. d) 1 Satın alınrm.sı veya imlledilmesi öngörulen eğitim araç ve 
gereçlerini eği t'irre katki.ları bakiınından ve ekonomik yönd~ incelemek, uygun 
görülenleri ilgililere bildimıek. 

~ 
e·) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun 

tasarı ları na, tüzük ve y'önetrrelikl ere, g·erektiğinde Hukuk Mişav.i .. r.liğ'iniı,;.t::ı .. e. 
görüşünü alarak son şeklini vemıek ve ilgili rmkarrılara sunrm.k .... ~·~; .. · ... >·~), .. :.ı. <: .. · · 

. . ·.:: ... , :).,~ !A ~:~ .. , ... ,.~~~ <·:.~:~. 
f) Yasann organı üyelerince veya diğer bakanlıkl~rea./:.lıit~:ı:i~t~~:.ı,·. 

eğitim ve öğret.irrıle. ilgili kanun teklif ve tasa!:ı,la,~i >);ti:il4t~.~d~.;;~~.:~~~~W< 

Mişavi r li~i ne görüş b'ildi mıek. ·. . .• .\·. ·.<~ :~:~~~i't~:H~·J:i;.;i·· · . 
g) İlköğret im ve ortaöğret im kademesinde yurt i çi ve·. yurttt.1·şt~ ;!~g~};im 

kururrılarından. alırum,ş diplOmı ve öğrenim belgelerinin· derece ve 'cte~.U:k{~~~ft.in 
tespiti konusunda esasları belirlemek: bi.ı esaslar çerçeves.iô.d~/:.~cfetik:iftt 
işlemi erini yaprmk V'eya yaptı'nmk. ·,• .. : :·· . . : r. 

',, .;·· 
h) Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için· esas plaoak 

öğretim pHlnlarını incelemek. . · · · '· . . ·: "· · 

ı) Milli eğitim şOrasının sekreterlik göreyini yürütmek. 

i) Eğitim ve öğreti.mle ilgili denetlerre raporlarını, ~~c~Ii~ne~~.ve 
. değerı endi mıek. . ' ., .: t': · . ... ...:.r~ ~ 

j) Eğitim ve öğretim kurumlarırmzın 

tedbirler al.nnk. 
stanctarua.n.~~ · g'afişt:ii:.İ~i 

••.• •: l. '·' 
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k) Ulkemizle yabancı ülkeler arasında yapılacak ikil.i ve çok taraflı 
kültür anlaşımları· ve bu ._çerçevede .hazırlanacak kültür.el değişim ve eğitim 

· pr'otokolleri ile ilgili olarak gÖrüş bildinnek, gerektiğinde temsilci 
göndemıek-; uluslararası eğitim ve· kültür toplantıları · için hazırlanan 
görüşleri incelemek, ırütaHia bildinnek ve bu toplantılarda alınan kararların 
yurdumuzpa değerlendirilmesini sağlamak. 

1) Öğretmenlik mesl~ğinin ~e eğitim 'id~reciliğinin nitelik bakınundan 
?eli~sini sağlayıcı ted~irl.eri alrmk. 

m) Gençl~ri Cuıthuriyet esaslarına göre hazırlayacak ve okullarda millt 
terbiyeyi kuvvetlendirecel< tedbirleri alrmk. 

n) Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisası gerektiren alanlarda bilim 
v~ rooslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak· şekilde araştımn-inceleme 

v.e g.elişÜm1e faaliyetlerinde bulururak üzere özel ihtisas kcmi syonları kunmk. 

o) Bakan. tarafından onaylanari kararların yürürlüğe konulrmsı i le 
ilgil.i iş ve işiemi ari yaprm~. 

ö) Eğitim ve· ·öğretinrleki gelişmeleri ve yenilikleri araştırarak 

gerekii ~ördüğü konuların ~llf Eğitim ŞOrası gündenüne alınmasını sağlamak .. 

p)' Kişi veya kuruluşlarca, incel en ip tav si yesi . istenilen eserler 
hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak. 

·:·~~;·: r') Gerektiğinde ders ki tapları ve diğer eğit ir:n araç ·ve gereçlerin'in 
tıa·zırlanriıısında ~seköğretim kurumları ile işbirliği yapmak. 

Başkan 

· · Mıdde 7- Başkan, üYelik niteliklerini taşıya.n ve. eğitim alanında 
termyüz 'etmiş bulunan şahsiyetler arasından atanır. Başkan aynı zamanda Kurul 
üyesidir •. 

Başkanın Görevleri 
Mıdde 8- Başkanın gör.evl.eri şunlardır:. 
~) Kurul toplantılarına başkanlık etmek. 

b) Başkan.lııtın ,görevlerinin gerektirdiği çalışraların pHinlanrmsını ve 
Pl~la;I"ıp uygulanmasını . sağlamak, çalı şımları takip .etmek, değerı endi nnek; 
~a göre ge~ekli te~birleri alrmk veya aldınmk. 

' . b) Başkanlığ~ intikal eden konuları inceleyerek bu konularda karar 
v~nnek. 
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MİLLİ EGİTİM BAKANLIG I 
DERS KiTAPLARI YÖNETMELİGİ 

BİRİNCİBÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında akutulacak 
ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz kitaplarının, Türk 
Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlanınası ile ilgili esas ve 
usulleri di.izenleınektir. 

Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığma bağlı örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında akutulacak ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları ile öğretmen 
kılavuz kitaplarının niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, yayımlanması ve 
dağıtılması ile ilgili hususları kapsar. 

Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim T~mel Kanunu 

ile 30.4. I 992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
"Bakanlıl<.", Milli Eğitim Bakanlığın ı, 
"Başkanlık", Tali m ve Terbiye Kurulu Başkanlığını, 
"Kurul", Taliın ve Terbiye Kurulunu, 
"Daire Başlmnlığı", Yayımlar Dairesi Başkanlığını, 
"Birim", Bakanlık Hizmet Birimlerini, 
"Kitap", ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz 

kitaplarını, 

"Ders kitabı", her tür ve derecedeki örgü n ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak 
olan, konulan öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan 
basılı eseri, 

"Temel Ders Kitabı", genellikle mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında, 
alanın gerektirdiği bilgilerin tamamını kapsayan ve program değişikliklerinden kısa sürede 
etkilenmeyen basılı eseri, 

"İş ve İşlem Yapraldarı", mesleki ve teknik öğretim okullarının atölye ve laboratuar 
derslerinde veya uygulaınalarında kullanılmak, mesleki bilgi ve becerileri pekiştirrnek amacıyla 
hazırlanan yayınları, 

"Öğretmen Kılavuz Kitabı", ilgili öğretim programlarında yer alan amaç ve 
açıklamalar doğrultusunda öğrencilere kazandırılacak davranışları gerçekleştirınede 
öğretmeniere yardımcı olmak için hazırlanan basılı eseri, 

"Baskıya Hazır Nüsha", çizgisiz beyaz kağıdın bir yüzüne daktil o, bilgisayar veya 
benzeri araçlarla sınıf seviyesine uygun punto ve standartta y'azılınış, resim, fotoğraf, tablo, 
grafik, şeına, plan, harita ve benzeri öğretiıne yardımcı unsurları, ınetinlerin uygun yerlerine 
yerleştirilmiş, basılınam ış, ciltlenıneıniş .baskıya hazır eseri, 

"Basılmış Kitap", ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları, öğretmen 
kılavuz kitabı gibi basılı eserleri 

ifade eder. 
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3) Aynen yazılınası gereken yabancı kelimelerin yanlarında parantez içinde Türkçe 
okımuşları da gösterilir. 

4) Her kitabın, programlarda belirtilen hustislara ilave olarak başında ve sonunda yer 
alması gerekenler, "Kitapların Hazırlanması ve İncelenmesİ ile İlgili Esas ve Usuller" içerisinde 
belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır. 

d) Kitaplar, estetik bakımdan yeterli ve göz sağlığına uygun olur. 
Bunun için; 
1) Kitaplar, mümkün olduğu kadar kaliteli kağıda basılır. 
2) Resim, fotoğraf, grafik, şema, plan, harita ve benzeri unsurların yerleştirilmesinde, 

görünümün yanı sıra, eğiticilik ve öğreticilik vasfına da önem verilir. Baskıların açık, net, 
estetik ve anlaşılır olması sağlanır. 

3) Kitaplar kullanılabilir ve korunabilir nitelikte hazırlanır. 

Kitapların Hazırlanması ve Hizmete Sunulması 
Madde 6- Kitaplar aşağıdaki usullere göre hazırlanır ve hizmete sunulur. 
a) Yarışma 
1) Ödüllü veya ödülsüz yarışma açılması halinde ilgili birimin hazırlayıp Başkanlığa 

sunduğu şartname, Kurulca uygun görüldükten sonra Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır. 
2) Yazarlar veya yayın evleri tarafından şartnameye uygun olarak hazırlanan baskıya 

hazır nUsha belirtilen süre içerisinde Daire Başkanlığına gönderilir veya elden teslim edilir. 
Daire Başkanlığı, -eserler üzerinde ön incelerneyi yapar, uygun olanlara gizliliği sağlayacak 
şekilde gerekli işlemleri (kodlama ve benzeri) yapar ve ilgili birime gönderir. 

3) İlgili birim, hazırlanan baskıya hazır nüshaları inceler veya incelettirir. İnceleme 
sonunda düzenlenen raporlar ile eserler Başkanlığa sunulur. Bunlar Kurulca değerlendirilir. 
İnceleme ve değerlendirme sonucu, Daire Başkanlığına ve ilgili birime bildir,ilir. 

4) Eserlerin Kurulca değerlendirilmesi tamamlanıncaya kadar kimlik zarfları açılmaz 
ve kodlamalar gizli tutulur. 

b) Sipariş 
1) Sipariş usulü ile yazdırılacak kitapların şartnamesi, ilgili biriınce hazırlanıp 

Başkanlığa sunulur. Kurulca uygun görülen şartname, hazırlayan birime gönderilir. 
2) Söz konusu birim, kişi veya komisyona şartname hükümlerine göre kitap yazdırır. 
3) İlgili birim, hazırlanan baskıya hazır nüshaları inceler veya incelettirir. İnceleme 

sonunda düzenlenen raporlar ile eserler Başkanlığa sunulur. Bunlar Kurulca değerlendirilir. 
Alınan karar, Daire Başkanlığına ve ilgili birime bildirilir. 

c) Satın alma 
'1) Okutulınasma ihtiyaç duyulması halinde, yurt içinde veya dışında yazılmış ya da 

tercün:ıe edilmiş olan kitapların incelenmesi, ilgili biriınce yaptırılır ve raJlorlarıyla birlikte 
BaŞkahlığa sunulur. 

2) Kurulca kitabın veya je!Jf hakkınm satın alınınasma karar verilmesi halinde, bu 
durum, gereği için Daire Başkanlıgma bildirilir: İlgili birime de bilgi verilir. 

d) Yazdırma 
Bakanlık, teşkilatmda görevli elemanlara veya bunlardan kuracağı bir komisyona kitap 

hazırlatabilir. Bu durumda da sipariş usulündeki yol izlenir. 

e) Özel Kesimcc Hazırlama 
1) Yazar veya yaym evleri tarafından hazırlanan, biri orijinal olmak Uzere Uç adet 

baskıya hazır nüsha Başkanlığa gönderilir veya elden teslim edilir. 
2) Başkanlık, eserler üzerinde ön inceleme yapılınasını sağlayarak uygun bulunanları 

incelettirir. Uygun bulünınayanları ise müracaat sahibine iade eder. 
3) Başkanlık, eserin incelenınesiı1i sağlayarak inceleme raporu doğrultusunda gerekli 

işlemleri yapar ve sonucu yazara veya yayınevine duyurur. 



-215-
..; 

4) Bu yöntemle hazırlanan baskıya hazır nüshalar için başvuru her zaman yapılabilir. 
Mayıs ayının üçüncü haftasının son iş gününe kadar Kurulca kabul edilen ders kitaplarının 
listesi Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Yayımlar Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. 
Okutulma süresi devam eden ve Mayıs ayından önce Kurulca kabul edilmiş ders kitaplarına ait 
liste Mayıs ayının ilk haftasında Daire Başkanlığı'na gönderilir. 

5) Azınlık okulları için kendi dillerinde. okutulan veya akutulacak olan kitaplar, 
yeminli mütercimlere tercüme ettirilerek, tercüme edilmiş bir nüshası ile birlikte teslim edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kitapların Değerlendirilmesi ve İnceleme Ücretinin 

Tespitine Ait Esas ve Usuller 

İnceleme Esas ve Usulleri 
Madde 7 - Kitapların hazırlanması ve incelenmesi ile ilgili esas ve usuller Kurulca 

belirlenerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır. 

Ön İnceleme Komisyonu 
Madde 8 - Başkaniıkça kurul uzmanı, eğitim uzmanı ve şube müdürü düzeyinde 

elemanlardan oluşan üç kişilik ön inceleme komisyonu kurulur. Aynı düzeyde üç de yedek üye 
tespit edilir. Komisyon, başvuruları "Kitapların Hazırlanması ve incelemesi ile İlgili Esas ve 
Usuller" hükümlerine göre değerlendirir. 

Qn inceleme sonucuna göre uygun görülenler incelemeye alınır. Uygun görülmeyenler 
ise yazarına veya yayınevine iade edilir. 

İnceleme Ücreti 
Madde 9 - Özel kesiınce hazırlanan eserler ücret karşılığında incelenir. Bu ücret; 

eserin sayfa sayısı üzerinden hesaplanır ve her bir forması için 1000 (bin) gösterge rakamının, 
ücretin yatırıldığı tarihteki devlet memurları aylık kat sayısı ile çarpılması suretiyle bulunur. 
Formasayısı ise sayfa sayısının on altıya bölünmesiyle tespit edilir. 

incelenmesi istenen eserin, inceleme ücretinin tamamı, Başkaniıkça belirlenen Döner 
Sermaye işletmesi hesabına makbuz karşılığında yatırılır. 

Eserin incelenmesi için Döner Sermaye işletınesi hesabına yatırılan ücretin bir kısmı, 
Başkaniıkça hazırlanan yönergede belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ön inceleme ve 
inceleme hizmetlerinde görev alanlara ödenir. 

Birinci incelemeden sonra; " 
a) 75 - 89 puan aldığı için düzeltme çizelgelerine göre yeniden düzeltilmesi istenen 

eserler~n ikinci inceleme başvurusu yapıldığında inceleme ücretinin yarısı alınır. 
b) İkinci incelemede de 75-89 puan alan eserler için iiçüncü inceleme başvurusu 

yapİldığında, inceleme ücretinin l/4'ü kadar ücret alınır. 
c) 74 ve daha aşağı puan alan eserler ile iiçüncü inceleme sonucunda 90'dan daha aşağı 

puan alan eserler için yeniden başvuru ·yapıldığında, bu başvuru, ilk başvurusu yapılan eserler 
gibi işleme tabi tutulur ve inceleme ücretinin tamamı alınır. 

Bakaniıkça Sağlanan Eserlerin Değerlendirilmes-i / 
Madde 10- Bakanlık, iht'iyaç duyması halinde; yarışma, sipariş, satın alma ve 

yazdırma usulleri ile kitap temin edebilir. Bu yollarla sağlanan eserleri incelemek üzere 
komisyonlar kurulur. 

Bu komisyonlar, il~ili birim temsilcisinin başkanlığında özel kesiınce hazırlanan 
eserlerin değerlendirilmesinde görev alan komisyonlar gibi kurulur. 
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T.C. 
MİLLI EGİTİM BAKANLIGI 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

......_ 

İLKÖGRETİM TÜRKÇE 4 DERS KİTABI HAKKINDA AÇIKLAMA 

İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe Ders Kitabı İlköğretim Genel Müdürlüğünce 
hazırlattınlmış Kurulumuzun 23.01.1999 .tarih ve 163 sayılı Kararı ile 1999-2000 öğretim 
yılından itibaren beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. · 

Söz konusu ilgili dersin öğretim programında; "Güvenlil{ gazeteleri, düzeye uygun 
dergi ve yararlı kitapları seçebilmek, okuyabilmck" konularındaki davranışıann 
kazandırılması için adı geçen ders kitabının 61. sayfasında "Gazete ve Dergileri 
Okuyabilme" başlığı altında konu ile ilgili gerekli bilgiler verildikten sonra; konuya öınek 
olarak "Büyük Tatil Başlıyor" başlıklı gazete haberinde "İlköğretim okulları ile liselerde 
eğitim gören yaklaşık 15 milyon öğrencinin yaz tatili bugün başlıyor. Yoğun eğitim 
döneminin sona ermesi ilc, öğrenciler· ildbuçul{ ay devam edecek tatilin ardından yeni 
ders yılı başlayacaktır." Örneği verilmiş; Tijrkçe ders kitabının yazarlarınca; Kemal 
YALÇIN'ın Emanet Çeyiz adlı eseri, Kültür Bakanlığı 1998 Roman Başarı Ödülü ilc Abdi 
İpekçi Dostluk ve Barış Ödüllerini almış olmasından dolayı yaz tatilinde öğrencilerin 
okumaları için önerilmiştir. 

1 Emanet Çeyiz adlı kitapta özetle yazar; Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadeleye 
giren mübadillerden bir ailenin, Türk komşusuna emanet ettiği çeyizi sahibine ulaştırmak için 
yola çıktığını, her iki ülkede o dönemin hayatta olanlarından bulabildİğİ kişilerin gördüklerine 
ve duyduklarına yer verdiğini ifade etmektedir. 

Söz konusu Türkçe ders kitabında yer alan Emanet Çeyiz romanına işaret edilen 
kısıma, basında çıkan haberler nedeniyle yanlış anlarnalara ve farklı · yorumlamalara sebep 
olabileceği düşünülerek ilgili ders kitabının 2001 yılı baskısında yer verilmemiştir. 

Arz ederim. 

~~ 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkan V. 
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GAZETE VE DERGi~ERi OKUYABiLME 

Dünyada olup bitenleri,toplumsal olayları, bilimsel -teknolojik 
gelişmeleri gazete ve dergilerden öğrenebiliriz. 

Gazete ve dergilerin ilk sayfalarında önemli olaylar büyük başlıklar
la verilir. Diger sayfalarda politika, ekonomi ve spor' gibi k_onular yer alır. 

Gazetelerde bazı haberler resimlidir. Haberlerle ilgili resimler olay
lara ilgiyi çekme ve olayı belgeleme niteliği taşımaktadır. 

Gazete ve dergilerin ilk sayfalarındo verilen haberler, diğer say
falarında devam eder. Nedeni yazıların uzun olmasından kaynaklanmak
tadır. Bunu belirtmek Için de yazının sonuna sayfa: 7 O,sütun:5 gibi notlar . _ 
yazılır. (sütun: Bir sayfada dikine bir bölüm oluşturan sayfalar dizisidir.) 

· Çocuklar Için hazırlanan dergiler de yayınlanm.aktQdır. Dergilerde 
masallar, öyküler,bulmacalar,çocukların Ilgisini çekecek yazılar vardır. 

Gazete ve dergiler sessiz okunmalı. Önce gözden geçirm_ell, 
kendimize ilginç gelen haberleri belirleylp yazının sonuna .. kadar 
ok~malıyız. 

EMANET ÇEYiZ 

.C ğer yaz 
côkumaları 

Için , kitap 
ardyışı lçlndeyse
nlz. Kemal · Yal
çın'in · "Emanet 
Çeylz" adlı leserini 
önerlrlm. Yalçın, 

-· 1998 ·· Kültür Ba
kanlıOı Roman Ba
şarı Odülü, Abdi 

lpekçl .· ve Barış 
ödüllerini kaza
nan kitabında Tür
kiye~/'den Yunanis"' · 
·tar+ a. gönderilen • 
Rumlarla, Yunanls
tan'dan gelen 
Türklerin anılarını 
anlatıyor. 



"Bak şu bahçenin güzelliğine. Şu şeftaliye, şu eriğe, şu çiçeklere 

Hepsi birlikte güzel... Bir ülkenin içinde ne kadar din, dil, ırk, 

varsa o kadar zenginliktir bu ... Budur sana, Sinoplulara, Ayancıklıla.rıı;~- · 

ve Türklere son sözüm: Tek meyveyle bahçe olmaz!.." 

Ayancıklı Baba Y orgo 

i~llllll~lll Iiiiiiiii 
9 789756 817254 

C]? anet Çeyiz ~badele İnsanları 
KEMAL YALÇIN 
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GAZETE VE DERGiLERi OKUYABiLME 

Dünyada olup bitenleri,toplumsal olayları, bilimsel -teknolojik 
gelişmeleri gazete ve dergilerden öğrenebilirlz. 

Gazete ve dergilerin ilk sayfalarında önemli olaylar büyük başlıklar
la verilir. Diger sayfalarda politika, ekonomi ve spor gibi konular yer alır. 

Gazetelerde bazı haberler resimlidir. Haberlerle ilgili resimler olay
lara ilgiyi çekm.e ve olayı belgelerne niteliği taşımaktadır. 

Gazete ve dergilerin ilk sayfalarında verilen haberler, diğer say
falarında devam eder. Nedeni yazıların uzun olmasından kaynaklanmak
tadır. Bunu belirtmek için de yazının sonuna sayfa: 7 O,sütun:5 gibi notlar 
yazılır. (sütun: Bir sayfada dlk.ine bir bölüm oluşturan sayfalar dizisidir.) 

· Çocuklar Için hazırlanan dergiler de yayınlanmaktadır. Dergilerde 
masallar, öyküler,bulmacalar,çocukların Ilgisini çekecek yazılar vardır. 

Gazete ve dergiler sessiz okunmalı. Önce gözden geçlrmeli, 
kendimize ilginç gelen haberleri belirleylp yazının sonuna kadar 
okumalıyız. 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu B:.~;kanlığı 

SAYI 

KONU 

B.08.0.APK.0.03.01.04/.:.ıg 
Istenilen Belgeler 

--1 '3 tôS12002 

T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 
(9/5 Esas Numaralı Meclis Soruşturina Komisyonu) · 

İLGİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 09.05.2002 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/5-14 sayılı yazısı. 

9/5 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunda değerlendirilmek üzere ilgi yazıda 3 madde 
halinde istenilen bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

'l ı. Bakanlığımız yayını 4. sınıf Türkçe ders kitabının 1999 ve 2000 yılı basımlarından birer adet 
sunulmuştur (ek:1). 

2. Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, 2002 yılı Şubat ayında "Milli Eğitim 
Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" 
gereğince 2 ayrı sınav yapılmıştır ( ek 2). 

3. "Yaratışı Modeli" isimli video bandının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde kullanan 
öğretmenlerle ilgili Bakanlığımızca yapılan herhangi bir inceleme ve soruşturma bulunmamaktadır. 

Ancak, "Evrim· Aldatma$ı:. adlı kitabı mevzuata aykırı, ö~,rencjlere dağıtan Manlsa Cumhuriyet 
Lisesi Müdürü f.1ehmeE Kaya bOGAN ile müdür yardımcısı Hasan KOROGLU hakkında, yapılan inceleme 
sonucu düzenlenen 23.06.2002 tarih ve 8580/42.4 sayılı Inceleme raporunda, Manlsa Valiliği Emniyet 
Müdürlüğünün 04.05.1999 tarih ve 99 sayılı onayı ile kitabın Manlsa ilinde dağıtılmasına izin 
verildiği; muhakklk liköğretim müfettişleri tarafından konunun yerinde SOJ;'Uşturulduğu;· adı 
geçen okul yönetiellerine 2/30 oranında aylıktan kesme cezası teklifi getirildiği ve uygulandığı; 
Ilgililerin Manlsa İdari Mahkemesinde Iptal davası açtıkları belirlenmiştir. Düzenlenen raporun bir 
örneği lle disket ek 3'te sunulmuştur. A h r 

Bilgilerinize arz ederim. / ~ ~ 

EKLELER · 
Ek 1. Ders Kitabı (2 Adet) 
Ek 2. 2002Yılı Sınava İlişkin Belgeler 
Ek 3. Teftiş Raporları ve 1 Adet Dlsket 

Prof. Dr. İsmail Bİ;:ıCAN 
Bakana. ~ 

Müsteşarv. 

tl.· ··"·' ·\, 

~· ~~:''>:':'~,·::'~·\\ 
\ ~~~~;:.~ r~·"· ·~· .· .·· . tt CO~-·/~\ 
\ ,•' ..... ---~ç~·:· 0~?.~--··· - _>~~ 

\~ .. Y~. 
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T.C .. 
. İSTANBUL VAL!lİÖ1 

. · İl ı~.-ı:im ~tlriı. Mı:tdtirltt~il 
f:"'-:"':;""'-·.. . .. .-\ . .: .. ı ~~ ;: 1 . 

• ) ..... ,. .. . •• \.. 4 . . ._,..,..:...-~...,-m c 
: S,08.4,MSM.4.34.0tl.ll.·Orıtı Scr.4'ifJI 1.,. ·~
:·lll miz t~ıım-Hatlp Ll~eterlnd~ Kılık~Kly~fu~ · · 
Yönetmell~lne. U)'Uimast • 

... ,, .. , ....... : .......... KAYMAKAMLIÖrNA 

y 2 $UBAT 2002 

(İlçe MUH ESitim MUdUr lU~) ._ 

K·tliirılzdeki irrıam·H~tt~ l.!.seltdne. l<ayıt · ol.~~nk ö$reneHcrin Kı !tk Kıyafet Y~netmeııaıne uygun 
davranmaları konusuncıa tjArencl vclllednden dilekçe alınması iç:in okulltır.ımıza dllekça ömegl gönderiterek 
velll::rdı:iı :mııkçeler ılırıtı.i\k sL•.r.ı:titlt! öılr«nı:ıflerin okulları kayıtları Y'-ı:ıılmıljtlr. Ayrıc:a. 04/1011999 gUn vrı: 
12R9 s.a~nll yAr.ı .il Ct d~ bu ı,ıygulan\t.nın l:ıhmm~si "tıı:nilml$ıfr. 

Aııçak ö~ettellerimlzden u da ol.sa b~zılıı.rının "Kılık K.ıyafet Yönctmeliii" kurallatırıa u~rnadıkları 
ke;ruıL.ı.ruı.iu Ju/;ıır.:at l\l ınr. ~!\!.ıdır. ... . . 

ı' 

t.ııırr.rıolltrin bu davranı~lartnın bilinçsl:ı bir hanket oln~dı~ı geçen sUre içerislnd~ kurallara aykırı 
davtanı~tarı silrdUmı~lı:rlndeıkl ısrarciM Miaşı!makı~dıt. i:JU~.It9i başönU!U vr..ı:iy:~t~ Ck!lla g·!iip tıkı.ıl i{:erisinde 
ve derslerde dola;m~llll'ı, "'Kilık Kıylf~! VöııeLrr.~ıı:!'' tıut:Umlc.!'lrı\ t'!llıl'l'ııl!ruık Jcıklind~. cti~im öl:etim 
s!st<:ıl\IM y~r.elik. b lı· t.•yle~ı-ı ölııra~~ .,rte.y.~. çı~~~:.ı,~.'.dır. · · 

· · Bu.lt.H:nrle. konu hnk.Lıındıt gertkli hwa•!yetl ~8stermcyen, m!lsamaha ıeden. Jöı >"Umılrı· okul r.ıudurı~rı 
vıt 5orumlu Bıretmenleri hakkında &örevdei'l uiaklaşl1rrna. dahil h~r tür~U .:~ır.J~ lcl.ırl \'<! b1!':ıııi Işlem 
ya~ılmıs.sını, ~ZI'll'ikie iı"'aM·HSitip t.iıı~tcı'lrıda oh:ı2:~ ü::~ı·l!; ı.erielcil3 bUt.ilrı okull;ıı·ır..;ıd\ ::~Itim öğretimi 
olwt"ıW:: ~t!d!~ye~ yasnl ol!"ıuyan u~;ulamalnrn zemirı. teşkil ctm~sl bakımırıd~n okul, damek, vakıf ili~klal 
kesllecek okul içerisinde dern~k.vakıf vs. btıro, mekan· temsilciilk bulı.ındurulmayacıık, a.~·rıca ~;Sgrenc:ileri ve 

· eıltim oriıımını olut'Mllt ctki!eyee~k 'olnn her ıUrlU so~yı! kl.ll~Orel ve &'portiffaaliyetler dah!l olmak Uıere okul 
. ve Q)(ul mtıcıa.vlri pe.nslyon, )'Urtlllr Ila dernek, vakıf iHşklsi olm6yacakm. 

Y\ıknı·ıd:a 4nıl~:, humslnt '-'t kQn1':nurı !ıt:ı uı:tl~ı ·~Mn' dikkate a!:nıı:-.·ü: öt,~e:-:c:ilerimltiıı ettitim öğretim 
!i:ıttmimitlt kaz.o.;ı~ırı:nııı:ıı ((!in gerekli. tUm 6nhımlc:rln alınması; ~~~ı lık Kıyafeı Y8netm"ll~i" kurallıırına ~ykırı 
dııvrnnmayı sUrdünnekte ısrarlı olon ö~rencller okul&. alınmayıırak çıkarıımıılı ve hııklarında '':-.·11111 Eğitim 
1'3nlmnlı$r Ortal;;fret!m Kuruml~.rı OdUI ve Disiplin YöncrmeliAi" hUkUmlerine söre herhııl\gi bir gecikmey~ 
mahııl vermeden scre~il ciisfp11\'\ y~ptıtll'\iıatcııın uygulanması gerekli h~uıı.s!>'tti s~sıormeytn rönedc:i.ögreımen 
ve tUm ilı;ill şnhıslar hakkında ·gecikmeden ytanl ifl~rıılerln y•pılmım sur$tl~·le sonuçtan Val!lieimlte ·bil;i 
vt:~·ilır:etLıi öntır.le l'i~~.!. ~der! m . ..J..... ' · ! 

Q6QII(M .A 
.1 a~r~eı i 

3l İlçe Ka>·makarnlıgına 
(İl ye· Milli ESitllTI MUdUrH.ıgu) 

. 1 (t \. . 
M~~''·. 

Erol Ç.~i'aR 
, 'A~/ .· İstııribul Valisi 

y 'KA\\\\ ~~~~~d 

llf~· . 

~~?-

. ...... : . 
. . ·· 

···:i'' 



.------------------- ------

-222-

iSTANBUL'DAKi İMAM-HATİP LiSELERİNDE MEYDANA GELEN 

OLAYLARLA İLGiLi İNSAN HAKLARI iHLALLERİNİ ARAŞTIRMAK ÜZERE 

KURULAN ALT KOMiSYON RAPORU 

Komisyona sunulan iki ayn alt komisyon raporundan Burhan BIÇAKÇIOGLU, Ali 

KESKIN ve Nihan iLGÜN imza/1 rapor 11 Nisan 2002 Perşembe günü yapilan 

Komisyon top/anllsmda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

GİRİŞ 

TBMM insan Haklarını inceleme Komisyonunun 14 Mart 29.91.-terlbJ.L .. f.L.inci 

toplantısında istanbul'da imam-Hatip Liselerinde başörtüsü/türban takan ls-ız 

öğrenci ı e ri n o k u ıi'a r~i-;ii·n;;, a ~;~·;··jj;'ii g i i'i~iarait'ôrfa'ya'""Çil<'an"'ve···6 El s ı ri a- da·v a·ns· ı'Y·a n 

olayları yerinde gözlemlemek ve incelemek üzere bir Alt Komisyon kurulmasına karar 

verilmiştir. Bu Alt Komisyona her siyasi partiden birer üye seçilerek Komisyonda yer 

alan bütün siyasi partilerin temsil edilmesi sağlanmıştır. Alt Komisyon şu üyelerden 

oluşmuştur: 

Burhan BIÇAKÇIOGLU · Başkan DSP izmir Milletvekili 

Ali KESKiN Üye MHP Denizli Milletvekili 

Seyyit Haşim HAŞiMi Üye ANAP Diyarbakır Milletvekili 

Nihan iLGÜN Üye DYP Tekirdağ Milletvekili 

Mustafa BAŞ Üye AK Parti istanbul Milletvekili 

Bahri ZENGiN Üye SP istanbul Milletvekili 
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iNCELEMELER VE GÖRÜŞMELER: 

Alt Komisyon Üyeleri, istanbul'da imam Hatip Liselerinde başörtülü 

öğrencilerin okul ve sınıfiara kolluk kuvvetleri marifetiyle alınmaması ve bu sırada 

yaşanan olaylarda öğrenci ve velilere karşı zor kullanılması olaylarını yerinde 

incelemek üzere 18 Mart 2002 Pazartesi günü istanbul'da çalışmalarına başlamıştır. 

Bu çerçevede Eyüp, Bakırköy ve Sultanbeyli ima~-Hatip Liselerinde incelemeler 

yapılmıştır. Çalışmalar sırasında okullarda görevli idareci ve öğretmenler, öğrenciler 

ve öğrenci velileri ile görüşülmüştür. Sultanbeyli imam-Hatip Lisesinde yapılan 

incelemeler sırasında Beykoz, Üsküdar ve Kadıköy imam-Hatip Liselerinin öğrencileri 

ve bu öğrencilerin velilerinden oluşan Heyellerle de görüşülmüştür. 

TESPiTLER: 

Keyet üyeleri incelemeleri sırasında şu tespitlerde bulunmuştur: 

• Öğrenci, öğrenci velileri ve kolluk kuvvetlerini karşı karşıya getiren 

olayların, istanbul, Valiliğinin 12 Şubat ~qo2 tarihli ve 8.08.4.34.00.23.-0rta 

Sor.41 0/1200 sayılı yazısı ile imam . hatip liselerinde kıl ık kı ya fet 

yönetmeliğine uyulması ve uymayan öğrencilerin okullara alınmayarak 

çıkarılmasının istenmesi üzerine başlamıştır. 

• Başörtülü öğrencilerin ve yanlarında bulunan velilerin, kolluk kuvvetlerince 

okul girişlerinde ve okulların bulunduğu cadde veya sokak girişlerinde 

engell.e.nerek, başörtülü öğrencilerin okul binasına yaklaştırılmadıkları, okul 

bahçesine, binalarına ve sınıfiarına alınmadıkları görülmüştür. 

iDDiALAR: 

Öğrenciler ve öğrenci velileri ile yapılan görüşmeler sırasında; 

• Okul önlerinde toplanan öğrencilerin, polis ve belediye otobüsleri 

vasıtasıyla değişik semtlere bırakıldığı, 
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• Okul yöneticilerinin ve öğrencilerinin ifadelerine göre; Eyüp imam Hatip 

Lisesi öğrencilerinin bindirildiği otobüslerde otobüslerin bir kısmında 2 şer 

öğretmen bulunduğu; 

• Öğretmenierin ifadesine göre öğrencilerin oturduğu semtlere yakın yerlere 

bırakıldığı, 

• Öğrencilerin bir kısmına göre kendilerinin evlerinden uzak semtlere 

bırakıldığı, 

• Bu tip uygulamaların Sultanbeyli, Kadıköy, ve Karta! iHL de okuyan 

öğrencilere de yapıldığı, örneğin; Kadıköy iHL öğrencilerinin gruplar 

halinde 10-15 km uzaklıklara bırakıldığı, 

Bu uygulamalar esnasında öğrencilere zor kullanıldı ğı ve öğrencilerin 

rapor aldığı, 

ifade edilmiştir. 

Öğrencilere kelepçe takılması olayı ile ilgili olarak; 

• Bakırköy imam Hatip Lisesi öğrencisi 1986 doğumlu Yusuf UYANlK ile 

yapılan görüşme sonucu; bu öğrencinin "Okula .500 m mesafede bulunan 

Özgürlük Meydanı'nda eylem yapan arkadaşlarının yanına gittiğinde 4 kişi 

ile birlikte meydandan alınıp, meydanda bulunan kahvehaneye kadar 

kelepçeli olarak götürüldüğünü, kelepçeli olarak kaldığı sürenin 15 dakika 

kadar olduğunu, kelepçenin burada çözülerek karakala götürüldüğünü, 

Meydanda· bulunduğu sırada yanında bulunan kişilerin öğrenci olmadığını 

ve bu kişilerin polise hakaret ettiğini; götürüldükleri karakolda herhangi bir 

kötü muameleye maruz kalmadığını ve buradan da serbest bırakıldıklarını" 

ifade etmiştir. 

• Bakırköy iHL öğrencisi 1983 doğumlu Halim KOÇAK (lise-3) da kendisine 

kısa süreli kelepçe takıldığını ifade etmiştir. 
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SONUÇ: 

Yukarıda da ifade edildiği gibi bir kısım öğrencilere kolluk kuvvetlerinin zor 

kullanması ve öğrencileri kendi istekleri dışında otobüslere bindirerek okullarından 

uzak mesafelere bırakarak okul önlerinden uzaklaştırması, kolluk kuvvetleri; öğrenci 

ve öğrenci velileri arasında bazı istenmeyen olaylara neden olmuş ve toplumda infial 

uyandırmıştır. Bu tür uygulamalara tekrar başvurulmamalıdır. 

Öğrencilerin davranışlarıyla ilgili olarak 31/01/1995 tarih ve 22188 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan "Milli. Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin 
--·----..--... -· ..... .......:,.·--.. ı.c..-ı ............ ~~ .. , •.• .._ ... . 

Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uygulanmalıdır. Bu yönetmeliğe göre kılık kıyafete 
_ _.,... _____ .......... •r-"~·'"'~..:n·•U~ .. ,h.J<IC/1•-~ 

aykırı davranışlara kınama cezası verilebilmektedir. Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı 

hareket eden öğrencilere, yetkili olan disiplin kurulu kararıyla bile, ilk etapta örgün 

eğitim kurumlarının dışına çıkarma cezası verilemez. Kaldı ki okul dışına çıkarma 

kararı ancak disiplin kurulu tarafından verilebilir. 

Nedeni 'ne olursa olsun, öğrencilerin okul idaresinin verdiği bir karar 
:,! <.__.t_,,, __ .,,_~-·--"'~ ... ._.,,~.,-·•••--•• -~•A •·•' .-~ .. ·-~ ...... ,..,,_ ......... ,.,,.,. 

olmaksızın okula alınmaması haksız ve keyfi bir uygulamadır. Toplumda infial ------·--•..-...-... .. ,..._. ..... ,....; ...... -........... -~ ······- ...... ~ .......... ___ ..._.,._,....... . . 

uyandıran bir kararla öğrenci-öğrenci velisi ve vatandaşları devletin kolluk güçleri ile: 

karşı karşıya bırakan istanbul Valisi hakkında idari ve adli soruşturmanın başlatılması 

hususunun ilgililere duyurulmasını, ve ( 

Her ne kadar Alt Komisyon istanbul imam-hatip liselerinde yaşanan olayla~; 
incelemek üzere kurulmuşsa da istanbul'da yaşanan olayların ~~-~~--.~~.i..~ir:tJ __ 

ku·rumları ve burada uyulması. gereken . kılı_~----~~ .. Y..?f~t . ~.i.xi~--i~i~ .. Y.a~tığı; ,.P .. Y sorunu 

çözüni·~ ... ka·~~şturması .. g~~-e·k~~ ~-~-k~~ı~· Y~~ama organı TBMM ve Yürütme organı 
yani Hükümet oldt,Jğunu hatırlatarak; insan Haklarını inceleme Komisyonunun 

Hükümete bu ve buna benzer sorunların bundan sonra yaşanmaması için bir an önce 

olaya müdahale ederek soruna nihaT bir çözüm getirmesi çağrısında bulunulmasını 

Alt Komisyon üyeleri olarak arz ve teklif ederiz. 

--.--
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 878) 



Dönem: 21 Yasama Yılı : 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 864) . 

Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa 
Bir Geçici Madde Eldenmesine, Dair Kanun Teldifi, İzmir 
Milletvekili Mehmet Özcan'ın, 4667 Sayılı Avul{athk 
Kanununa Ek Geçici .Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Denizli Milletvekili Salih Er beyin 'in, 1136 Sayılı 

Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 
Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 97 nci Maddesine Bir Cümle 
İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi, Konya Milletveldli 
Lütfi Yalman'ın, Avukatlıl{ Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunda Değişiidik Yapılması Hakkında 

Kanun Teldifi ile Manisa Milletvel{ili Bülent Arınç'ın, 4667 
Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Elden-· 
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 

(2/950, 2/877, 2/921, 2/928, 2/944) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi ne Dair Kanun Teklifi m, gerekçesi ile birlik
te ilişikte sun~lmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

GENEL GEREKÇE 

24.4.2002 

EminKaraa 
Kütahya 

19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun "Avukatlıkla birieşebilen işler" kenar 
başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki "Yüksek, orta ve ilköğretimde profesör, 
doçent, yardımcı doçent ve öğretmenlik," şeklindeki hüküm, 10.5.2001 tarihli ve 24398 sayılı R~s
ml Gazetede yayımlanan 2.5.2001 tarihli ve 4667 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunla "Hukuk alanında profesör ve doçentlik," olarak değiştirilmiştir. Avukatlık 
Kanununun ll inci maddesinde ise "Avukatlıkla birleşemeyen işler" düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Avukatlık Kanununun ll inci maddesi hükmünün, 4667 sayılı Kanunun Resmi. Gazetede 
yayımlandığı 10 Mayıs 2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile 
avukatlık mesleğini birlikte yapmakta olanlar hakkında uygulanmaması amacıyla bu Teklif hazır;.. 
lanını ştır. 
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MADDE GE~KÇELERİ 

Madde 1. - ı9.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa geçici 20 nci madde ek
lenerek, ıo Mayıs 200ı tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile 
avukatlık mesleğini birlikte yapmakta olanlar hakkında, Avukatlık Kanununun ı ı inci maddesi hük
münün uygulartmaması amaçlanmıştır. 

' Madde 2.- Yürürlüğe ilişkindir. 

Madde 3. -Yürütmeye ilişkindir. 

TÜRKİYE BüYüK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklitim ve 
Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

/ 

GEREKÇE 

18.1.2002 

Mehmet Ozcan 
İzmir 

Bilindiği üzere 4667 Sayılı Avukatlık Kanunu. ile ı969 tarihli 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 
değiştirilmiŞ, Türk Hukuk Reformu alanında büyük bir atılım gerçekleştirilmiştir. 

ÖzelÜkJe Yargının vazgeçilmez unsuru Savunma, bu yeni düzenlemeyle pek çok eksiği gider
me fırsatı bulmuştur. 

-Ne var ki, kapsa,mlı 4667 Sayılı Avukatlık Kanunu görüşülürken, bazı önemli hususlar gözden 
kaç mıştır. 

Tekliflmizle düzeltilmesi öngörülen husus ilk ve orta öğretİrnde görev yapan öğretmenterin i c
ra etmekte oldukları avukatlık mesleğini sürdürmeleriyle ilgilidir. 

ı 136 Sayılı Avukatlık Kanununu 'Madde ı2 (b) bendi uyarınca Avukatlıkla birieşebilen işler, 
arasında orta ve ilk öğretİrnde görev yapan öğretmenler sayılmışken 4667 Sayılı Yasanın Madde 12 

(b) bendi sadece hukuk alanında profesör ve doçent unvanlı kişilerin avukatlık yapabileceğini 
belirtmiştir. 

Oysa şu anda ülkemizde 1136 Sayılı Yasa uyarınca yüzlerce ilk ve orta öğretimde çalışan ve 
avukatlık mesleğini fiilen ve başarıyla yürüten öğretmenlerimiz bulunmaktadır. 

Yeni düzenlemeyle söz konusu öğretmenler, ya öğretmenliği ya da avukatlık mesleğinden 
birini yapmaya zorlanmaktadırlar. 

Bu durum, adliyelerimizin işleyişinde bazı sıkıntılara yol açabileceği gibi, özellikle avukat -
müvekkil ilişkilerinde yeni sorunlar yaratabilecektir. 

Bu nedenle halen avukatlık meslcğini icra eden ilk ve orta öğretimdc görevli öğretmenierin 
kazanılmış haklarının korunması, mağduriyetlerinin önlenmesi ve hukuki güvenliğin sağlanması 
gerekmektedir. 

Önerilen EkGeçici Madde fiilen avukatlık yapan öğretmenleri kapsamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet MecÜsi (S. Sayısı : 864) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ÖZCAN'IN TEKLİFİ 

4667 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA EK GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİNE 
DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. -2.5.200ı tarihli ve 4667 Sayılı AvukatlıkKanununa Ek Geçici Madde ı 'den son
ra gelmek üzere aşağıdaki Ek Geçici Madde 2 eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte ı ı36 Sayılı Avukatlık 

Kanununun Madde ı2 (b) bendi uyarınca orta ve ilköğretim okullarında öğretmen olup, halen 
Avukatlık mesleğini İcra edenlere, bu Kanunun Madde ı2 (b) bendi uygulanmaz. 

MADDE 2. -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

ı ı36 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 Tarih ve 4467 Sayılı 
Kanununun 97 nci maddesine bir cümle ilave edilmesine dair Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlik
te ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 20.3.2002 

GENEL GEREKÇE 

Salih Erbeyin 
Denizli 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 12/b maddesi : "Yüksek, orta ve ilköğretimde profesör, 
doçent, yardımcı doçent ve öğretmenlik" mesleklerinin Avukatlık mesleği ile bağdaştığını, bu 
münasebetle de sayılan meslek gruplarına dahil olan görevlilerin aynı anda Avukatlık da 
yapabileceklerini düzenlemekteydi. t' 

2.5.200ı tarih ve 4667 Sayılı "Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 9 
uncu maddesi ile 1136 Sayılı Kanunun ı2/b maddesi değiştiriln;ıiş ve anılan madde ile sadece 
"hukuk alanında profesör ve doçentlik" yapanların aynı zamanda Avukatlık da yapabilecekleri 
düzenlenmiştir. Anılan 9 uncu Madde, Kanunun 97 nci maddesi ile yayımı tarihinden bir yıl sonra 
yürürlüğe· girecektir. Bu durumda Kanunun yürürlüğe ·giı;mesinden sonra avukatlıkla birlikte 
Kanunda sayılan görevleri yapan kişilerin-. kazanılmış ... hakları ellerinden alınmış olacaktır. 
Dolayısıyla, önceden yürürlükte bulunan hükümlere göre bir kişi yararına olan bir hak sonradan 
çıkarılan hükümlerle çiğnenecektir. 

Hukuka uygun olarak elde edilen meşru hakların korunması anlamına gelen "Kazanılmış hak" 
ilkesi ile "Düzenleyici işlemlerin ancak yürürlükten sonraki tarihlerde uygulanabileceği, bir başka 
deyişle geriye yürütülemeyeceği, zira kişiler aleyhine hükümler içeren düzenleyici işlemlerin geriye 
yürütülmesi halinde kazanılmış hakların ihH1linin söz konusu olacağı" yolundaki ilkeler, benimsen-

. -'miş hukuk genel ilkeleridir. 

Hal böyle olunca, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda 4667 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 
kazanılmış hakları ihlal edilen avukatların bu haklarının korunma.sı bakımından 4667 Sayılı 

Kanunun 97 nci maddesinin "Kanun yürürlüğe girineeye kadar, avukatlık ruhsatı ~lmış bulunanların 
kazanılmış hakları korun ur" cümlesinin eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ . 

Madde ı. -Bu Madde ile ı ı36 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4667 Sayılı Kanunun 97 nci 
maddesine "Kanun yürürlüğe girineeye kadar, avukatlık ruhsatı almış bulunanların kazanılmış hak
ları korunur." Cümlesi ilave edilmektedir. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3.- Yürütme maddesidir. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SALİH EREEYiN'İN TEKLİFİ 

1136 SAYILI AVUKATLIK KA~UNUNDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2.5.2001 
TARİH VE 4667 SAYILI KANUNUN 97 NCİMADDESiNE BİR CÜMLE İLAVE EDiLMESiNE 

DAiR KANUN TEKLiFi 
MADDE ı. - ı ı36 Sayılı Avukatlık Kanununda 4667 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 

kazanılmış hakları ihlal edilen avukatların bu haklarının korunması bakımından 4667 sayılı 

kanunun 97 nci maddesine ''Kanun Yürürl,üğe girineeye kadar, avukatlık ruhsatı almış bulunanların 
kazanılmıŞ hakları korunur" cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 2. -Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK Ml:LLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tekliftın ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

GEREKÇE 

Lütfi Ya/man 

Konya 

Başkanlık Divanı Üyesi 

Vatandaşlarımızın kazanmış oldukları hakların ihlal edilmemesi gerekmektedir. Kanunlar 
geriye yürümez ve Anayasanın eşitlik ilkesi vardır. Bu nedenle Kanunlarla tanınan müktesep hak
ların korunması, insanların mağdur edilmemesi yasamanın öncelikle amaçları arasında olmalıdır. 

KONYA MİLLETVEKİLİ LÜTFİ YALMAN'IN TEKLİFİ 

AVUKATLIK KANUNUNDA DEGiŞiKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEGiŞiKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLiFi 

MADDK 1. - 2.5.200ı tarihli ve 4667 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun Geçici ı inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu Kanunun yayımından önce öğretmenlikle beraber avukatlık yapanların müktesep hakları 
korun ur" 

MADDE 2. -Bu Kanun yayımı tarihind~ yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -Bu. Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLiSi BAŞKANLIGINA 

4667 Sayılı-AvukatlıkKanununa Ek Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tekliflm ve 
gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 10.4.2002 

GEREKÇE 

Bülent Arınç 
Manisa 

Bilindiği gibi 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun toplam 101 maddesinde değişiklik yapan, 
4667 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mayıs 2001 tarihinde yürür
lüğe girmiştir. 

4667 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin (b) bendi 
değiştiritmiş ve böylelikle ilk ve orta öğretİrnde öğretmenlik mesleği Avukatlıkla birieşebilen işler
den çıkarılmıştır. Anılan kanununun 97 nci maddesine göre de bu değişiklik 10 Mayıs 2002 tarihin
de yürürlüğe girecektir. 

Madde bu şekli ile yasalaşmasına rağmen, kanunun çıktığı tarihte ve öncesinde öğretmenlik 
yapan Avukatlar ile yine bu tarihte Avukatlık stajı yapan veya bitirme durumunda olan öğretmen
Ierin Avukatlık işine devam edip edemeyecekleri muallakta kalmıştır.· 

Kanunda mükteseb hakkın korunacağına veya korunduğuna dair özel bir hüküm bulun
madığından aksi bir düşünce ile öğretmenierin 10 Mayıs 2002 tarihinde Avukatlık işini bırakmak 
zorunda oldukları tartışılmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı da yayımladığı bir genelge ile 
Avukatlık yapan öğretmenierin 10 Mayıs 2002 tarihinde bir tercih yapma zorunda kalacaklarını 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bu düşüncelerin yanlış olduğuna inanıyoruz. Herhangi bir özel hüküm olmamakla birlikte 
hukukun genel ilkesi bir kanunun yürürlük tarihinden sonraki olay ve ilişkilere uygulanır olmasıdır. 
Kişinin lehine olmadıkça makable şamil değildir. Aksi takdirde hiç kimse kanunla elde ettiği hak
lardan emin olamaz. Hukuka güven kaybolur. Kazanılmış haklar hiçbir zaman geri alınamaz. Ül
kemizde 30 yıldan bu yana öğretmenlik ve avukatlığı birlikte yapan, bürosu olan, davalara girip 
çıkan, dosyaları bulunan, bir kısmı yeni alınmış, bir kısmı karar aşamasına gelmiş müvekkilleri ile 
ilişkileri devam eden Avukatlarımız bulunmaktadır. Bunların bir anda ilişkilerini sona erdirmesi 
mümkün değildir. Bu durum özellikle Avukat mUvekkil ilişkilerinde sorun yaratabilecektir. 

4667 sayılı Yasa çıkarılırken gözlerden kaçan bu hususun düzeltilmesi, kazanılmış hakların 
korunması ve hukuktaki istikrarın sağlanması açısından mutlaka gereklidir. 

Önerdiğimiz ek geçici madde fiilen Avukatlık yapan öğretmenler ile kanunun çıktığı tarihte 
staj yapan avukatları kapsamaktadır. 

MANİSA MİLLETVEKİLİ BÜLENT ARINÇ'IN TEKLİFİ 
4667 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA EK GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİNE 

DAiR KANUN TEKLiFi 
MADDE 1.-2.5.2001 tarihli ve 4667 sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Madde 1 'den son

ra gelmek üzere aşağıdaki Ek Geçici Madde 2 eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 864) 



-6-

EK GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 1136 sayılı Avukatlık kanununun 
Madde 12 (b) Madde uyarınca ilk ve orta öğretimde öğretmen olup, Avukatlık mesleğini icra eden
lerle, aynı durumda olup Avukatlık stajını yapanlara, bu kanun 12 nci madde (b) benai uygulanmaz. 

MADDE 2. -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer .. 
MADDE 3. -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 21950, 2/877, 21921, 21928, 21944 
Karar No. : 31 

8.5.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK 1vi.İLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Başkanlığınızca esas komisyon olarak Komisyonumuza hava! e edilen, İzmir Milletvekili Meh
met Özcan'ın; 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/877), Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 2.5.2001 Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 97 nci Maddesine Bir Cümle İlave Edil
mesine Dair Kanun Teklifi (2/921), Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın; Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/928), 
Manisa Milletvekili Bülçnt Arınç'ın;4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Ekien
mesine Dair Kanun Teklifi (2/944) ile Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın; Avukatlık Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/950) birleştirilmek ve kanun tekniğine daha 
uygun olması nedeniyle (2/950) numaralı teklif esas alınmak suretiyle, Komisyonumuzun 8.5.2002 
tarihli 51 inci toplantısında Adalet Bakanı Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ile Bakanlık temsil
cilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

10.5.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2.5.2001 tarih ve 4667 sayılı Avukatlık 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 97 nci maddesi ile Kanunun 9 uncu maddesinin 
yayımıtarihinden bir yıl sonra yürürlüğe gireceği hÜkme baglanmıştır. Bu süre 10.5.2002 tarihinde 
bitecektir. Bu nedenle teklifin yürürlükte ilgili 2 nci maddesi bu tarihten geçerli olmak üzere 
yeniden düzenlenmiş, 1 inci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin kanunlaşmasının gecikmesi halinde doğabilecek hukuki boşluğu gidermek amacıyla 
teklifın biran önce Kanunlaşmasını uygun gören Komisyonumuz, İçtüzüğün 52 nci maddesi 
gereğince Genel Kurulda öncelikle görüşülmesinin önerilmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulup onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcil 

Emin Karaa İ. Sühan Ozkan Salih Erbeyin 

Kütahya tStanbul D((nizli 

ı Kiltip Üye Üye 

Yekta Açıkgöz Müjdat Kayayerli Ramazan Toprak 

Samsun Afyon Aksaray 

(Toplantıya katılmadı.) 
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Üye Üye Üye 

Kenan Sönmez Mustafa Kemal Aykurt Mehmet Gözlükaya 

Bursa Denizli Denizli 

(Toplantıya katılmadı.) (Toplantıya katılmadı.) 

Üye Üye Üye 

Fahrettin Kukaracı Ali Günay Erol Al 

Erzurum Hatay İstanbul 

(İmzada bulunamadı.) 

Üye Üye Üye 

Mehmet Gül MehmetPak HayriDiri 

İstanbul İstanbul İzmir 

(Toplantıya katılmadı.) 

Üye Üye Üye 

!şılay Saygın Edip Özbaş Sevgi Esen 

İzmir Kahramanmaraş Kayseri 

(Toplantıya katılmadı.) (Toplantıya katılmadı.) 

Üye Üye Üye 

Cemal Özbilen Erdoğan Sezgin Yahya Akman 

Kırklareli Samsun Şanlıurfa 

Üye Üye Üye 

Orhan Bıçakçıoğlu Mehmet Çiçek Fethullah Erbaş 

Trabzon Yozgat Van 

\ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 864) 



-8-

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ EMİN KARAA'NIN 
TEKLİFİ 

AVUKATLIK KANUNUNA BİR GEÇİCİ 
MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN 

TEKLİFİ 

MADDE 1. - ı9.3.ı969 tarihli ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20. - ıo Mayıs 2001 
tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde 
öğretmenlik görevi ile avukatlık mesleğini bir-. 
likte yapmakta olanlar hakkında ııı inci madde 
hilkmü uygulanmaz." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayıııu tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ADALET KOMiSYONUNUN 
KABUL ETTİÖİ METiN 

AVUKATLIK KANUNUNA BİR GEÇİCİ 
MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN 

TEKLİFİ 

MADDE ı. - Tekiitin ı inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -Bu Kanun 10.5.2002 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Tekiitin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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