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1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Suruç Ovası sulama
projesinin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle karşılaşılan sorunlara iliş
kin .gündemdışı konuşması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki
Çakan'ın cevabi
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2.- Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, Giresun ve Ordu'da meydana gelen sel felaketine ve Karadeniz Bölgesinde yapılan yayla festivallerinin turizm açısından önemine ilişkin gUndemdışı konuşması
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3.- Trabzon Milletvekili Orhan

Bıçakçıoğlu'nun,

Karadeniz sahil yolu
yapımında ödenek yetersizliğinden ve 2002 yılı için bulunan dış kredilerin
ilgili makamlarca onaylanmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması
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B) GENSORU, GENEL G0R0ŞME, MECLIS SORUŞTURMASI VE
. MECLIS ARAŞTIRMASI 0NERGELER1
i

1.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşının, yaytacılık ve
yay la evleri konularındaki hukuki, sorunların araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/294)
'
'
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER .
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1.- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Konvansiyonu Toplantısına katılmak üzere
Belçika'ya yaptığı resmi ziyarete iştirak etmeleri uygun görülen milletvekilIerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1 123)
2.-:- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

534:535

535:536

Yaşar Okuyan'ın, Uluslararası

Çalışma Örgütünün 3-20 Haziran 2002 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 90
ıncı Genel Konferansına katılmak üzere İsviçre'ye yaptığı resmi ziyarete iş
tirak etmeleri uygun görülen milletvekilierine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ·
(3/1 124)

V.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN GELEN DiGER iŞLER

536
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2001 Mali Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1 089) (S. Sayısı : 881)

533

2.- İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent
Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ank~a Milletvekili
Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 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 Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili !şılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzilğünde Değişiklik Yapılmasına
Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286,
2/307, 2/31 O, 2/3 ı ı, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı : 527)
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3.- Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/744)
(S. Sayısı : 786)

537

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

537

1.-

Cumhurbaşkanlığı

Tasarısı

ve

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

538

6.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53)
(S.Sayısı : 433)
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7.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında 6ı8 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ·
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Saglık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş ler ve Plan ve Bütçe
Komisyonları raporları (1/755, 1/689, 1/699) (S. Sayısı : 666)
8.- Türkiye İş Kurumu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında 6ı7 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanun Tasarısı ve Saglık, Aile,
Çalışma ve Sosyal işler ve Pl_an ve Bütçe Komisyonlan raporları (ı/754,
1/692) (S. Sayısı : 675)
9.- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bagımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler,de Degişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 9 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Saglık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (ı/756, l/69ı) (S. Sayısı: 676)

538
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ı 0.- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlıgının Kurulması ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkın
da 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu Tasansı ve Saglık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
Komisyonları raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685)

Gümrük Müsteşarlıgının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlıgının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Degiştirilmesine Dair 54 ı Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/209, 1/228) (S. Sayısı: 86ı)
ı2.- Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (llı012) (S. Sayısı: 883)
13.- 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)

539

ı ı.-

14.-

Aydın

Milletvekili Yüksel

539
539:565,

687:7ıo

565:595

Yalova'nın,

Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Gelir Vergisi Kanununda
ve Plan ve Bütçe Komisyonu

Raporu (2/949) (S. Sayısı : 882)
VI.- ÖNERiLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

536:537

1.- 883 sıra sayılı Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının ll inci sırasına alın
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi

536:537

595:619
536
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR

620

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Karaman Milletvekili Zeki Onal'ın, Bursa'daki bir hayali ihracat
olayına ilişkin Devlet Bakanı Kemal Derviş'ten sorusu ve Orman Bakanı ve
Devlet Bakanı Vekili Naİni Çağan'ın cevabı (717080)

620:686

620:621

2.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, kireç üreticilerinin sorunlarına ve petrokok ithaline ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in
cevabı (717551)

622:651

3.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, sanayide elektrik indirimi teş
vikinin sona erdirUmesine ilişkin Devlet Bakanı Kemal Derviş'ten sorusu
ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami Çağan'ın cevabı (717563)

652:655

4.-

Şanlıurfa

Milletvekili Yahya Akman'ın;

552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına,
- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın;
Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımlarına ve fiyatlarına,
- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın;
Erzurum İlinin gıda ithal ve ihracı yapılabilen gümrük bölgelerine
dahil edilmesine,
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in
cevabı

(717602, 7608, 7620)

656:661

5.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın;

Osmaniye-Düziçi Sabun Suyu

Çayına

sulama göleti

yapılıp yapıl

may~cağına,

Osmaniye-Düziçi'ne bağlı köylerde TEDAŞ adına en~eks alma ve tahsilat işlerinin muhtarlardan alınmasına,
Osmaniye-Düziçi Ovasını sulayan pompaj
mesine yönelik bir çalışma olup olmadıgına,

kuyularının

yeniden işletil

İlişkin soruları

ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın
(717655, 7682, 7683)

662:666

6.- Gaziantep MilJetvekili Nurettin Aktaş'ın, Birecik Barajı ve HES İn
şaatından dolayı Nizip'te mağdur olan vatandaşiara ilişkin sorusu ve Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (717656)

667:670

cevabı

7.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir doğalgaz
cevabı

projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın
(717665)

671:673

8.- Karaman Milletvekili Zeki Onal'ın, Yatağan Termik Santralının iki
ünitesinin Rusya'dan alınan doğalgazın kullanılm.ası amacıyla kapatıldığı
iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki
Çakan'ın cevabı (717671)

674:677
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9.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroglu'nun, ,2002 yaş çay yapragı
ve ödeme takvimine ilişkin sorusu ve Devl.et Bakanı Edip Safder
Gaydalı'nın cevabı (717688)
fiyatı

678:680

ı 0.- Konya Milletvekili Remzi

Çetin'in, sosyal güvenlik kurumları personeli arasındaki ücret dengesizligine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (717696)

68ı:682

ı ı.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik' in, DSİ'nin, TEFER Projesi
ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın
cevabı (717739)

683:684

ı2.-

Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Plan ve Bütçe Komisyonunda sürekli olarak stenograf görevtendirilip görevlendirilmeyecegine ilişkin
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı
(7/i776)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 18.00'de açılarak iki oturum yaptı.
Elektronik cihazla

yapılan

yoklamalar sonucunda, Genel Kurulda toplantı yetersayısının
27 Haziran 2002 Perşembe günü, alınan karar geregince, saat 14.00'te
18.28'de son verildi.

bulunmadıgı anlaşıldıgından,

toplanmak üzere, birleşime

Ali 1/ıksoy
Başkanvekili

Burhan Orhan
Bursa
Katip Üye

Se bahattin Karakelle
Erzincan
Katip Üye

----e---II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETi

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı.
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Suruç Ovası sulama projesinin uygulamaya
geçirilmemesi nedeniyle karşılaşılan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan cevap verdi;
Giresun Milletvekili Hasan Akgün, Giresun ve Ordu'da meydana gelen sel felaketine ve
Karadeniz Bölgesinde yapılan yay la festivallerinin turizm açısından önemine,
Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoglu, Karadeniz sahil yolu yapımında ödenek yetersizliğinden
ve 2002 yılı için bulunan dış kredilerin ilgili makamlarca onaylanmamasından kaynaklanan sorunlara,

İlişkin gündemdışı

birer konuşma yaptılar.
Cumhurbaşkanlığı 2001 Mali Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduguna İlişkin Cumhurbaşkan
Iıgı Tezkeresi ve Türkiye Büyük MilletMeclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1089)
(S. Sayısı : 881) Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
·
Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşının, yaytacılık ve yayla evleri konularındaki
hukuki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/294) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacagı ve öngörüş
melerinin sırası geldiğinde yapılacagı açıklandı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın, 23-24 Mayıs 2002 tarihlerinde
Brüksel'de yapılan Avrupa Birligi Konvansiyonu Toplantısına katılmak üzere 22-24 Mayıs 2002
tarihlerinde Belçika'ya,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın, Uluslararası Çalışma Örgütünün 3-20
Haziran 2002 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 90 ıncı Genel Konferansına katılmak üzere İsviçre'ye,
Yaptıkları resmi ziyaretiere iştirak etmeleri uygun görülen milletvekilierine ilişkin Başbakan
tezkereleri;
27.6.2002 tarihli gelen kağıtlarla yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 883 sıra sayılı Toplu
Konut Kanununda Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin
"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardffi1 Gelen Diğer İşler" kısmının ll inci sırasına alın
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;
lık

Kabul edildi.
-520-
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmında
bulunan:
TBMM İçtuzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu
raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/3 ı ı, 2/325, 2/442, 2/449) (S; Sayısı : 527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından;
Ceza infaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri (1/744) (S. Sayısı: 786),
Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/777) (S.

Sayısı:

557),

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkildt ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair (1/886) (S. Sayısı: 827),
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı
Kararnameye İlişkin (1/53) (S. Sayısı : 433),

Teşkildtı Hakkında ı 89 Sayılı

Kanun Hükmünde

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkildtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkildtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı : 666),
Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu
(ı/754, 1/692) (S. Sayısı : 675),
Esnaf ve Sanatkdrlar ve Diğer Bağımsız Çalı~anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da 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 (1/756, 1/691) (s.· sayısı : 676},
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu (ı/753, 1/690) (S. Sayısı : 685),
Gümrük Müsteşarlığının Teşkildt ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkildt ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin
(1/209, 1/228) (S. Sayısı : 861),
Kanun

Tasarılarının görüşmeleri,

ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık

larından,

Ertelendi;
Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/1 Oı2) (S. Sayısı: 883)
yapılan açık oylamasından sonra,
ı8 Mart Gününün Şehitler Günü ve ı9 Eylül Gününün Gaziler Günü İldn Edilmesi Hakkında
Kanun Tasarısının (1/999) (S. Sayısı: 879) yapılan görüşmelerinden sonra,

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları

açıklandı;
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.~;(jdın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkın
d& Kam~n Teklifinin (2/949) (S. Sayısı : 882) maddelerine geçilmesi için yapılan oylamalarda karar
ye~~~Şa,y.isı bulunmadığı anlaşıldığından;
·Anayasa ve İçtUzUk geregince 1 Ekim 2002 Salı gUnü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime
22.03'te son verildi.
Ali 1/ıksoy
Başkanvekili

Sebahattin Karakelle
Erzincan
. Kiltip Üye

Burhan Orhan
Bursa
Kiltip pye
Şadan Şimşek

Edirne
Kiltip Üye

----e---No.: 169
III.- GELEN KAGITLAR

27 • 6 • 2002

PERŞEMBE

Rapor
1.- Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yapılması.na İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (li1012) (S. Sayısı: 883) (Dagıtma tarihi: 27.6.2002) (GÜNDEME)
Sözlü Soru Önergeleri

1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sinop'ta Kumn Kursu olarak kullanılan bir binada
dUzenlenen sergiye ilişkin Milli Egitim Bakanından sözlU soru önergesi (6/1941) (Başkanlıga geliş
tarihi : 25.6.2002)
2.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, İdil Termik Santralının emisyon izninin olup
sözlü soru önergesi (6/1942) (Başkanlıga geliş tarihi :
25.6.2002)
olmadıgına ilişkin Sağlık Bakanından

3.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, İdil Termik Santraline ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlU soru önergesi (6/1943) (Başkanlıga geliş tarihi : 25.6.2002)
4.-

Şırnak

Bakanından

Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, Silopi Termik Santraline
sözlU soru önergesi (6/1944) (Başkanlıga geliş tarihi: 25.6.2002)

ilişkin · Çevre

5.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, İdil Termik Santralının çevre ve insan saglıgına
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlU soru önergesi (6/1945) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
6.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, İdil Termik Santralının çevre saglıgına etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1946) (Başkanlıga
geliş tarihi : 25.6.2002)
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Soru Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, gazilere ve bakınakla yilkUmlU oldukları kimselere verilen ilaçlardan katılım payı alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
yazılı soru önergesi (7/7867) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.200~)
.2.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, iç ve dış borçlar ile yatırımlara ilişkin Devlet
(Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7868) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

Bakanından

3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Devlet Denetleme Kurulunun kamu bankalarıyla ilgili
incelenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi;
(717869) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
hazırladığı dosyaların

4.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, branş öğretmenlerinin ek derslerde görevlendirilmelerine
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (717870) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

ilişkin

5.- Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Pamukbank'ın, TMSF'na devredilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7871) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
6.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Ankara çevre yolu başlangıcındaki
kazalara sebebiyet verdiği iddia edilen viraja ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru
önergesi (7/7872) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
7.-

Kırıkkale

Milletvekili Kemal

Albayrak'ın, Kırıkkale-Sulakyurt-Ayvatlı

Köyünün köy

konağı .inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7873) (Başkanlığa
geliş

tarihi : 25.6.2002)

8.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniversitesi RektörUnUn hazırladığı
bir kitapta ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazİlı soru önergesi (7/7874) (Başkanlığa
geliş tarihi : 25.6.2002)
9.- Konya Milletvekili Özkan Öksilz'Un, Pamukbank'ın TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7875) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
10.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bir turizm seyahat acentası ile ilgili yargı sürecine iliş
kin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7876) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
11.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ekonomik dengelerdeki gelişmelere ilişkin DevJet
(Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7877) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

Bakanından

12.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, basında çıkan Kuzey Irak'ta Barzani HükUmeti kurulacağı
soru önergesi (717878) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)

iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı

13.- Sivas Milletvekili AbdUllatif Şener' in, Sivas-Divriği-ÇayözU Köyüne yapılan terörist sal:
dırıdan zarar gören köylillerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7879) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
14.- Sivas Milletvekili Abdilllatİf Şener'in, doğalgazla elektrik üretimi yapan santranara ve
Sivas'ta çevrim santralı kurulup kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından
yazılı soru önergesi (7/7880) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
15.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, bir Özel televizyon kanalında yayımlanan bir programa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7881) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
16.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Ankara'da ana giriş yollarında fuhuşa karşı alınacak
tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (717882) (Başkanlığa geliş tarihi :
25.6.2002)
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17.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, sahte ve taklit UrUnlerden Türk ekonomisinin görzarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7883) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

düğü

18.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, kaldıkları prefabrikeler için katkı payı ödemeyen
depremzedelere icra takibi başlatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7884)
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
19.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, İstanbul Üniversitesi Rektörünün hazırladığı bir
kitapta ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7885) (Başkanlığa
geliş tarihi : 25.6.2002)
20.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Sümer Holding'in atıl durumda bekleyen tesislerine
soru önergesi (7/7886) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)

ilişkin Başbakandan yazılı

21.- Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'ın, mülkiyeti vakıf ve derneklere ait okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7887) (Başkanlığa geliş tar~hi : 25.6.2002)

22.- Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bazı vatandaşların isimlerinin değiş
tirilmesi için dayanak yapıldığı iddia edilen düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/7888) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
23.- Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bazı vatandaşların isimlerinin değiş
tirilmesi için yargısal işlemler yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/7889) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
24.- Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bazı vatandaşların isimlerinin değiş
tirilmesi için yargısal ve idari yollara başvurulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (A. Mesut Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/7890) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
25.- Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bazı vatandaşların isimlerinin değiş
tirilmeye zorlandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi
(7/7891) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
26.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel teftişe
tabi tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7892) (Başkanlığa geliş tarihi :
25.6.2002)
27.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı Belediye Başkanlığı görevine ve
Belediyenin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7893) (Başkanlığa geliş
tarihi : 25.6.2002)
28.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, okullarda çeşitli adlar altında toplanan paralara iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7894) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
29.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'Un, üst kurul üyeleri ve çalışanları ile diğer kamu
ücret dengesizliğine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru
önergesi (7/7895) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
çalışanları arasındaki

30.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, basında çıkan, İzmir SSK Tepecik Hastanesinde
bir olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7896)
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)

yaşanan

31.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, köy sayısına ve Köy Kanununun değiştirilip değiştiril
meyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7897) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
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32.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Çevre Fonundan belediyelere yapılan yardımlar ve
harcamalara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (717898) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
33.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, fındık tarım alanlarının daraltılmasına ilişkin
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7899) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

Tarım

34.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale TÜPRAŞ'ın yaptığı bazı sosyal harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7900) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
35.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, araç muayenelerinin ve otoyol ücret tahsilinin
ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi
(7/7901) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık

36.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, memur emekli aylıklarının ödeme dönemi ile
ve memur emekli ikramiyeleri arasındaki farka ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/7902) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
işçi

37.- Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, kömür ithalatına, enerji üretimine ve Soma Termik
Santralına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7903) (Başkanlığa
geliş tarihi : 25.6.2002)
38.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Eti Alüminyum A.Ş.'ne ilişkin Devlet
Sina Gürel) yazılı soru önergesi (7/7904) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)

Bakanından (Şükrü

39.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7905) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
kapatılacağı iddiasına ilişkin

40.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, alüminyum ürünlerinin ithalat ve ihracatına iliş
kin Devlet Bakanından (Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (717906) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
41.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Pamukbank'ın TMSF'na devredilmesine
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7907) (Başkanlığa geliş tarihi :
25.6.2002)
ilişkin

42.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, yurt içi ve yurt dışındaki Türk kültür ve tarihi eserlerine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/7908) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
43.- Erzurum Milletvekili LütfU Esengün'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan idam
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7909) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
dosyalarına ilişkin

44.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer' in, Pamukbank'ın TMSF'na devreditmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7910) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
45.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Türk Ordusunun yabancı ülkelerde aldığı görevlere
önergesi (71791 1) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

ilişkin Başbakandan yazılı soru

46.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, 11 Eylül saldırısı sonrası hesaplarına para aktarılan
kamu personeli olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7912) (Başkanlığa
geliş tarihi : 25.6.2002)
47.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, faizler ve ekonomik dengelere ilişkin Devlet
(Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7913) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

Bakanından

48.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, döviz ve ekonomik dengelere ilişkin Devlet
(Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7914) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)

Bakanından
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49.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, bankacılık sektöründe yaşanan sorunlara ve alınan
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (717915) (Başkanlığa geliş
tarihi : 25.6.2002)
50.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde doğalgaz kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (717916) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
51.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Başbakanın rahatsızlığının ekonomiye etkisine ilişkin
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (717917) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
52.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, Pamukbank'ın TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (717918) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
53.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ankara'da tıbbi atıkların depolanınasına
kin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (717919) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

iliş

54.- .İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Üst Kurul ve Kurul üyelerinin özlük hakları ile Üst
Kurul ve Kurulların giderlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (717920) (Başkan
lığa geliş tarihi :.25.6.2002)
55.- .İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, çeşitli sosyal verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (717921) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)
56.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, iç borç stoklarına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal
soru önergesi (717922) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)

Derviş) yazılı

57.- .İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, dış borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş)
soru önergesi (717923) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)

yazılı

58.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, yurt dışında tedavi gören kam~ personeline ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (717924) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2002)
59.- istanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, TSK'da komuta kademelerinde bulunanların ayiıkiarına
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (717925) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

ilişkin

60.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in İsrail ile yapılan tank modernizasyonu anlaşmasının gizliliğine
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (717926) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

ilişkin

61.- .İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, zararda olup kapatılması düşünülen ve proje, yatırım,
halindeki havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (717927) (Başkan
lığa geliş tarihi : 25.6.2002)
inşa

62.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Pamukbank'ın TMSF'na devredilmesinin nedenlerine
ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (717928) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2002)
63.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Pamukbank'ın TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet
(Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (717929) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2002)

Bakanından

64.· İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Çukurova Grubunun borçlarının yeniden yapılandırılmasına ve Pamukbank'a ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (717930) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.2002)
Meclis Araştırması Önergesi
ı.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşının, yayiacılık ve yay la evleri konuların
daki hukuki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün ı 04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2002)

·---
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BİRİNCİ OTURUM

Açiima Saati: 14.00

27 Haziran 2002 Perşembe
BAŞKAN

:

Başkanvekili

Ali ILIKSOY

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

----e---BAŞKAN

-

Sayın

milletvekilleri, Türkiye BUyük Millet Meclisinin I 19 uncu

Birleşimini

açıyorum.

Elektronik cihazla yoklama yapacağız.'
ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Sayın Başkan, yoklama isteyen 'yok; niye yapıyor
sunuz?
YASiN HATİBOOLU (Çorum) - Sayın Başkan, toplantı yetersayısının var olduğu anlaşılıyor;
takdir sizin.
ORHAN BIÇAKÇIOOLU (Trabzon)- Var... Var...
YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Bugün son gündUr Sayın Başkan.
BAŞKAN

- Evet, epeyce arkadaş. geldi; Genel Kurulda çoğunluğun var olduğu görülmektedir.

Efendim, Sayın Hatiboğlu'nun, bugün özellikle çalışma konusundaki
Kurulda tek de olsa, yeterli sayının var olduğu kabul edilecektir elbette.

tsrarı karşısında,

Genel

YASIN HATİBOOLU (Çorum)- Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
BAŞKAN

- Gündeme geçmeden önce, Uç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

İlk

söz, Suruç Ovasının sulanmasıyla ilgili olarak söz isteminde bulunan Şanlıurfa Milletvekili
Sayın Mehmet Yalçınkaya'ya aittir.
Buyurun

Sayın Yalçınkaya.

SUreniz 5 dakika.
IV.- BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçznkaya'nzn, Suruç Ovası sulama projesinin uygulamaya
geçirilmemesi nedeniyle karşılaşılan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'zn cevabı

MEHMET YALÇINKAYA (Şanimrfa)- Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıy
la selamlıyorum.
Başkanımızın

bize

lütfettiği

bu gündemdışı sözle ilgili kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.

Suruç Ovasının sulanmasıyla ilgili gündemdışı söz almış bulunuyorum ve buraya gelirken
göztime Enerji Bakanımız da ilişti. Önce, Suruç'u size anlatmak lazım.
Suruç, Urfamızın çok şirin bir ilçesi; fakat, bunun yanında çok önemli özellikleri olan, çok
kabiliyetli insanların, çok bilyUk mUteşebbislerin de bulunduğu bir ilçemiz. Şimdi, Antep nasıl bir
Japon mucizesi yarattıysa, Maraş nasıl bir Alman mucizesi yarattıysa, Denizli nasıl bir· İsrail
-527-

T.B.M.M.

B: 119

27.6. 2002

0:

ı

mucizesi yarattıysa, işte, Urfa'da mucize yaratmaya muktedir, Urfa'da mucize yaratmaya hazır en
önemli ilçe Suruç İlçemizdir; ancak, GAP dediğimiz olaya bağlı olarak, Suruç, çok büyük yerde olması gerekir~en, çok önemli yatırımlar yapması gerekirken, maalesef, bugün Suruç, özlediğimiz ve
düşündüğümüz yerde değildir. Suruç'un yedibin yıllık tarihi ve ı 000 000 dönüm sulanacak ·alanı
vardır; fakat, Atatürk Barajının gerisinde 30 milyar metreküp su varken ve Şanlıurfa Tünelleri hazır
olduğu halde, maalesef, Suruç, kaderine terk edilmiş ve Suruç'un hem insanı susuz hem ovası susuz
hem de orada yaşayan bUtUn herkes susuz durmaktadır.
Burada Meclis Genel Kuruluna gö'stermek istiyorum: "Kriz GAP'ı da gaptı, para yok, GAP'a
paydos." Bundan nasibini alan Suruç, maalesef, geçmişte 60 000 nüfuslu iken, lı ugün 30 000
seviyelerine düşmüştür ve çok büyük bir göç hareketiyle karşı karşıyadır. Suruç, açlığa, yokluğa,
sefalete sürüklenmiştir. Yani, burada çok büyük müteşebbis, çok büyük iş yapacak insanlar olmasına rağmen, suyun oraya akıtı lmaması, projenin akim kalması ve bütün bunlara bağlı· olarak
içeride çok büyük göçler yaşaması sonucunda, Suruç, maalesef, köy haline dönüşmekle karşı karşıya kalmıştır. Bugün Suruç Belediyesi bir faiz kıskacı altına alınmış ve oraya şehireilik hizmetleri
götürülememektedir. Barajdan vereceğimiz suyu veremediğimiz için, maalesef, Suruç bugün çöl
haline gelmiştir.
Şimdi, Enerji Bakanı veya Enerji Bakanı adına burada cevap verecek sayın bakanımız şunu
diyebilir: Biz, Suruç'la ilgili proje çalışmalarını başlatıyoruz. Ben Uç yıldır Meclisteyim ... Enerji
Bakanlığından, Suruç'la ilgili gönderilen yazıda "... ve sonunda dışkredi teminiyle ihale edilecektir"
deniliyor. Dışkredi dört yıldır bulunamadı. Bu hükümet kaldığı sürece -kırk yıl da kalsa- Suruç
susuz kalmaya mahkum ve oradaki insanlar oradan göçmeye mahkum olacaklardır. Bu sebeple,
eğer, Enerji Bakanı ciddiyede işin Uzerine eğilirse, Başbakan bu sözlerimize kulak verirse; Suruç'un
müteşebbisi Suruç'u sulamaya hazırdır; yanı başımızda Birecik Barajı var, 4 milyar yatırımlı bir
baraj ve bu, yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Enerji fiyatları dünyada 5 sent, oradaki enerji fiyatı
ıs sent. Suruç'un müteşebbisine "gel kardeşim, sen bu suyu bu ovaya akıt, hem ilçeni kurtar hem
kendini kurtar hem de Suruç'u yeniden ayağa kal dır" diyebilecek bir iktidar olsa, Suruç, çok yakın
bir zamanda sulanabilir; çünkü, bu projenin değeri 300-350 000 000 dolardır. 350 000 000 doları
Suruç'taki işadamları bir araya getirip verebilirler. ı metreküp suyun fiyatını koyarsınız, hazine
garantisini verirsiniz ve Suruç sulandığı zaman hem Suruçtu oradan çok büyük paralar kazanacak
hem Suruç sulanacak hem oradaki insanlar kurtulacak ve hem de özlediğimiz Suruç'u, büyük fabrikaların, büyük yatırımların olduğu bir Suruç'u o zaman göreceğiz; ama, bugün Suruç hasat yaptı,
hasadın sonunda 5 kilo arpa veriyor 1 litre mazot alabiliyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN

- I dakika içinde topariayın

Sayın Yalçınkaya.

MEHMET YALÇINKAYA (Devamla)- Hemen toparlıyorum.
Bu üretim politikasıyla, bu
mesi mümkün değildir.

fıyat politikasıyla Şanlıurfa'nın

problemlerinin de

GAP'ın

da bit-

Değerli arkadaşlar, geçen hafta burada bir konuşmacımız belirtti, yılda 500 000 000 dolar
vererek GAP'ı 72 yılda tamamlayacağız. GAP, Türkiye'nin kurtuluşudur, Türkiye'nin yeniden şaha
kalkması dır. 500 000 000 dolar alarak bu projeyi bitiremeyiz. Suları barajların gerisinde hapsederek
Şanlıurfa ovalarını, Suruç ovalarını, Viranşehir ovalarını susuz bırakamayız.

Bu sebeple, bu proje, heı: şeyden çok daha önemlidir ve Meclis, bunu özel bir gündemle ele alBu şekilde ve bu hızla bu bölgeye baktığımız zaman, anarşi ve terörün hortlaması yine

malıdır.
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yakındır. Anarşi ve terörün hortlamasını istemiyorsak, bölge insanının yeniden ayaga kalkmasını istiyorsak, mutlaka, buraya gerekli ödenegi bulmamız lazım, iç kaynakları harekete geçirmemiz lazım
ve ne yapılması gerekiyorsa, mutlaka yapılması lazıl!l. Ben, Enerji Bakanının, buraya gelip bu
meseleyi enine boyuna burada aydınlatmasını istiyorum.
Saygılar

sunuyorum.

BAŞKAN

(Alkışlar)

- Teşekkür ederiz Sayın Yalçınkaya.

Gündemdışı konuşmaya yanıt

vermek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Zeki

Çakan; buyurun.
ENERJİ VE TABii KAYNAKLAR BAKANI ZEKi ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, deger-

li arkadaşlarım; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Yalçınkaya'nın, Suruç Ovasının sulanmasıyla
ilgili gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şanlıurfa-Suruç Sulama Projesi, Türkiye ·ile ABD arasında, 16 Kasım 1999 tarihinde İstan
bul'da imzalanan ortak bildiride, GAP bölgesindeki Suruç Pompaj Sulama Projesi, sulama alanında
ikili işbirligiyle inşa edilecek proje olarak, sayın milletvekilimizin de bildiği gibi, tanımlanmıştır.
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığınca yayımlanan 2 ı Temmuz 200 ı tarihli tebliğle, ikili işbirliği protokolleri. kapsamında yer alan ve kredili olarak yapımı öngörülen işlerin, öncelikle uygulama projelerinin yapılması öngörülmüştür. Bu nedenle, yukarıda adı geçen projenin,
öncelikle uygulama projesi -takdir edersiniz ki, uygulama projesi olmayan bir projenin tatbikatının
yapılması da söz kon.usu değildir; bu yapılan işlem de doğrudur- Türk, ABD fırmalarının oluş
turacagı konsorsiyumlar arasında rekabete dayalı ·ihale yöntemiyle, tamamı kredili olarak yaptırılacak olup, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması için, Bakanhğımca Başbakanlık
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

4 Haziran 2002 tarihinde, biz, Bakanlar Kurulu kararı çıkması için gereken yazıyı yazdık. En
süre içerisinde, Bakanlar Kurulu kararı çıktıgında da bu işin projesine başlayacağımızı arz
ediyorum.
kısa

Teşekkür

ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN

- Teşekkür ederim

Sayın Bakanım,

bu kısa ve özlü açıklamalarınızdan dolayı.

Gündemdışı ikinci söz, Karadeniz Bölgesinde yapılan yay la festivalleriyle ilgili olarak söz isteminde bulunan Giresun Milletvekili Sayın Hasan Akgün'e aittir.

Buyurun

Sayın

Akgün. (DSP sıralarından alkışlar)

2.- Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, Giresun ve Ordu'da meydana gelen selfelaketine ve
Karadeniz Bölgesinde yapılan yayla festivallerinin turizm açısından· önemine ilişkin gündemdışı
konuşması

HASAN AKGÜN (Giresun)- Sayın Başkan, degerli milletvekili arkadaşlarım; Karadeniz Bölgesinde yapılan yay la festivalleri hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce
Heyetinizi şahsım ve DSP Grubu adına selamlıyorum.
Yalnız, konuşmama, Giresun ve Ordu'da meydana gelen sel. felaketiyle başlamak istiyorum.
Öncelikle, Giresunlu ve 'Karadenizli hemşerilerime, geçen hafta meyd~na gelen sel felaketinden
dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
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Giresun ve çevre illerde aşırı yağış sonucu oluşan sel fel&keti sonucunda, Giresun Merkez İl·
çesi İnişdibi ve Çaldağ Beldeleri, Piraziz İlçesi Bozat Beldesi, Dereli, Bulancak, Yağlıdere ve Espiye İlçeleri hasar görmüştür.
Dere yatağına kurulmuş bulunan bu ilçelerde; köprü, istinat duvarı gibi sanat yapılarında, köy
ve orma~ yollarında büyük hasarlar olmuştur. 220 köy ulaşıma kapanmış, 5 adet köprümUz yıkılmış
bulunmaktadır.

Merkez Giresun Belediyesinin su kaynakları taşan dere havzasında olduğu için, su kuyuları ve
önemli hasarlar olmuştur.

anataşıma borularında

Köy Hizmetleri asfalt şantiyesi de sular altında kalmış ve büyük miktarda zarar görmüştür.
İl genelinde tespit edilebilen toplam altyapı hasarı yaklaşık 9 trilyon liradır. Bu hasarın
içerisine, zarar görmüş tarım arazileri, balık havuzları ve vatandaşlarımızın kişisel zararları dahil
değildir.

Sayın Bakanımız

Hasan Gemici Bey, aynı gün, Giresun İline 200 000 000 000 TL göndenniş
tir. Yine, anında, Kızılaydan da, gerekli olan yiyecek, içecek ve çadır gönderilmiştir; ancak, anlaşıl
maktadır ki, eldeki mevcut makine parkıyla, meydana gelen olağanüstü bu tahribat bitirilemeyecektir.
26.6.2002 tarihi itibariyle 4 köy yolu kapalı. durumda olup,
köyilmüzde de alternatif yollardan ulaşım sağlanabilmektedir.

diğer yollarımız açılmıştır.

Bu 4

Kapalı olan bu köy yollarımız Bulancak İlçesi Aydınlar köy yolu, Bayındır köy yolu, Tandır
köy yolu ile Dereli İlçemiz Kümbet köy yoludur.

Bölgemiz, coğrafi yapısı itibariyle bu tür afetiere sürekli maruz kalmaktadır. Bölgenin bir an
önce afet kapsamına alınması zorunludur.
Şu anda mevcut yardımların yeterli olmadığı, devamı için gerekli çalışmaların yapıldığı, bu
konuda ilgili tüm bakanlıklarımızda çalışmalarımızın sUrdüğünü tüm hemşerilerimizin bilmesini istiyor, tekrar, afete maruz kalmış hemşeriterime geçmiş o_lsun diyorum.

Sayın Başkan, değerli

milletvekili arkadaşlarım; dağ ve yayla turizminin cazibe merkezi olan
Karadeniz Bölgesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen yayla şenlikleri, boğa
güreşinden at yarışiarına kadar çeşitli etkinliklerio yapıldığı, horonların oynandığı şenlikler büyük
katılımtarla bugünlerde başladı.
Orta ve

Doğu

Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da her yıl mayıs ayının sonunda baş
eylül ayının ortalarına kadar 45'i büyük organizasyon olmak üzere IOO'e yakın şenlik düzenleniyor.

layıp,

Karadeniz yayiaları yerli ve yabancı turistlerin doğa gereksinmelerini karşılayacak niteliklere
sahiptir. Temiz havası, huzurlu ortamıyla çok cazip dinlenme olanağı sunan Karadeniz yaylaları,
günübirlik, hafta sonu ve kısa süreli konaklama sağlayan yerle'rdir.
Bölgemize turizm açısından gelir sağlanmasının sadece tanıtımıyla ilgili olmadığı kanısın
ve iç kısımlarda, özellikle yaylalarımızda makul olan bir kapasite yaratmamız gerekmektedir.
dayım. Kıyıda

Kendisine has coğrafya ve iklime sahip olan Türkiye'nin zengin yaşama kültUrU içindeki yayla yaşantısı çok önemli yer tutar. Eski metinlerde ve halen dillerde dolaşan halk türkülerinde ifade
edile_n bu gelenek, Türkiye coğrafyasında yüzlerce mekanın yeni ve farklı yaşama alanları olarak
açılmasını sağlamıştır.
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Yaylacılık,
laları

Dogu Karadenizde bir yaşam biçimidir. Yerlisi, gurbetçisi, yabancısı mutlaka yaygörmek istiyor. Son yıllarda turistik turların programiarına da giren yayialar türlü güzellikler

sağlıyor.

Onbinlerce insanı bir günlüğüne de olsa bir araya toplayan yalnızca yiyip içme, eğlenme isteği
mutlaka, bir kültür, bir yaşama biçimidir yaylacılık.

değildir,

Karadeniz Bölgesinde, yaz aylarında hemen her hafta sonu bir yerde yayla şenliği yapılmak
Son yıllarda, kayak merkezleri, konaklama tesisleri kurmak için çalışmalar yapılmaktadır. Ne
var ki, ulaşım olanakları arttıkça yaytatarın betonlaştığı da gün gibi aşikar. Eskiden, kona göçe Uç
günde gidilen yaylalara, şimdi, motorlu araçlarla iki saatte, hem de asfalt yollardan gidiliyor olması,
doğa tahribatı anlamında olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu tür olumsuz etkilere
karşı önlem almak şarttır.
tadır.

Geçim kaynakları sınırlı olan yöre insanı, turizme, özellikle de yayla turizmine umutla bakıyor.
Doğaya saygılı yatırımlar, bilinçli yatınmlar, ülkemizin bu sö~U çok edilen, ancak az bilinen böl.;.
gesine, bölgenin çalışkan insanına yepyeni geçim kaynakları yaratabilir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN

- Sayın AkgUn, 1 dakika içinde toparlayın.

Buyurun.
HASAN AKGÜN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Bugüne dek görmemişseniz, gidin görün Doğu Karadenizi; çam kokulu, çiçek kokulu yayiara
çıkın, köy yollarına sapın, yeşilin yüreğine yolculuklar yapın.
Sözlerimi bitirirken, Sayın Başbakanımı, bakanlarımızı ve milletvekili arkadaşlarımızı
Karadenize bekliyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. TUm arkadaşlarımı, Karadenizde,
yaytatarda misafir etmek benim görevimdir.
Teşekkür ediyorum. (DSP sİralarından alkışlar)
BAŞKAN

- Teşekkür ederiz Sayın AkgUn.

Gündemdışı üçüncü söz, Karadeniz sahil yolundaki engeller ve kredilerdeki sıkıntılarla ilgili
olarak söz isteminde bulunan Trabzon Milletvekili Sayın Orhan Bıçakçıoğlu'na ait.

Buyurun Sayın Bıçakçıoğlu.

3.- Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu'nun, Karadeniz sahilyoluyapımında ödenekyeterve 2002 yılı için bulunan dış kredilerin ilgili makamlarca onay/anmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması

sizliğinden

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

Gündemdışı söz aldığım konu, bir yolun hikayesi. Biraz önce konuşan değerli milletvekili ar, kadaşım, sizleri, Karadenizin yayialarma davet etti; ama, ben, gideceğiniz o yaytatara nasıl
ulaşacağınızın, nasıl gideceğinizin ve geçeceğiniz yolun hikayesini size anlatmak istiyorum. Bu, bir
yolun hikayesi. Ülkemizin, Türk cumhuriyetlerine ve Kafkasya'ya açılan en önemli yolunun
hikayesi. GünlUk trafiği, en kör noktada dahi 20-25 OOO'e çıkmış, şehir merkezlerinde 75 OOO'e ulaş
mış bir yol Karadeniz sahil yolu. Kimilerinin "otoyol" dediği, halbuki, projesinde "bölünmüş yol"
olarak geçen bir yol; yani, normal, standart bir yol.
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Devletimiz, bu yolu ı 965 yılında yapmış ve ı 965'ten sonra, adeta unutmuştur. Her yıl, bu ülkede, trafik canavan yüzünden kaybettigirniz insanlarımızın yüzde ı5'i, yaklaşık 500-600 kişi,
Samsun-Sarp arasındaki yolda hayatını kaybetmektedir. Daha geçen hafta pazar günü -önUmdeTerme'de 3 araç birbirine girdi ve 2 insanımız, yine, bu yolda hayatını kaybetti.
Karadeniz sahil yolu, ı O ilim izin, Ankara'ya tek ulaşım yoludur ve ilk ihalesi ı 987 yılında
Bu yolda yapılan toplam 23 ihalenin ı 5'i dış kredili dir. Bu yolda ı 8 fırma çalışmakta;
binlerce kamyon ve iş makinesi, akan trafik altında çalışmasını sürdürmektedir.
Bu yol, ülkemiz insanının 15 000 OOO'unu ilgilendirmektedir. Sinop'tan başlayıp, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den Sarp Sınır Kapısına kadar uzanan 7 ı 5 kilometrelik bir
yoldur.
Bu yolda birtakım zorluklar vardır. Ben, bugün, konuşmamın ana teması olarak, bu yoldaki en
bilyUk zorluk olan ödenekterin yetersizliginden bahsetmek istiyorum. 57 nci hUkümet, bu yola
gerekli önemi vermiş, başladıgından bugüne; yani, 57 nci hükümetin işbaşma geldigi I 999 yılına
kadar 250 000 000 dolar harcanmışken, son Uç yılda 800 000 000 dolar bu yola sarf edilmiştir. Fiziki
gerçekleşme oranı yüzde 45'lere çıkmıştır; ama, bütçe ödenekleri yetersizdir. Ayrıca, Hazine, Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kurulu bulunan 2002 yılı kredilerini .henUz onaylamamışlardır.
Müteahhitler, iş makinelerini durdurmuş, kamyonlara çıkış vermektedirler.
Biz, Karadeniz insanı olarak bu yolun önemini çok iyi biliyoruz. !stiyorum ki, bu Meclis çatısı
altında bulunan gerek o bölgeden seçilmiş milletvekili arkadaşlarırtı gerekse dolaylı olarak o bölgeyle ilgili 150'ye yakın Karadeniz kökenli milletvekili arkadaşım, bu yola gerekli hassasiyeti göstersin ler.
2002 yılı, bu yol için çok önemlidir; çünkü, birtakım tahkimat, altyapılar yapılmış, asfalt mevsimi gelmiş; fakat, maalesef, hükUmetimiz -Bakanlar Kurulu- çıkan ödenekleri, dış kredileri onaylamamış ve . müteahhitler parayı kendi ceplerinden harcadıkları için, devletten ve buldukları
kredileri alamadıklarından dolayı işleri durdurmuşlardır. Biz, bu yolun çalışmalarının aksamadan
devam etmesini, planlandıgı gibi, bu yolu, 2005 yılında Samsun'dan Sarp'a kadar 7 saatte degil, 33,5 saatte katetmek istiyoruz.
Bakın, bu yolun en önemli kesimlerinden birisini geçen hafta gezdim. Hepinizin bildigi gibi,
Bolaman virajları, 45 kilometrelik yol bittigi zaman, 27 kilometreye inecek ve ulaşım 1 saat
kısalacaktır. Maalesef, bu 27 kilometrelik kesimin 14 kilometresinde henUz kazma dahi vurulmamıştır; tUnel inşaatları, viyadük inşaatları durma noktasındadır. 2002 yılı kredileri bir an önce
serbest bırakilmalı, müteahhit alacakları defaten ödenıneli ve yol inşaatına hız verilmelidir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
yapılmıştır.

BAŞKAN

- Topartar mısınız efendim.
ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Devamla)- Ayrıca, 2003 yılı için de çalışmalara şimdiden başlan ıl
malı, fırmalar yeterli krediyi bulmalı ve bulunan krediyi, Hazine, bir an önce onaylamalı, Bakanlar
Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulundan geçirmelidir.
Ayrıca, burada son olarak şunu söylemek istiyorum: Son gUnlerde basında da yer alan, gerek
Ordu ve gerek Giresun'da meydana gelen sel felaketleri, Karadeniz Bölgesindeki yollarda bilyUk
tahribat yapmıştır. Yine, bu bölge, heyelana, sele ve deniz tahribatma açık bir bölge olmasına ragmen, maalesef, ·Karayo11arı 1O uncu Bölge MUdUr] UğU Trabzon'da bulunmaktadır ve kapatılma
kararı alınmıştır. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesini; zira, bu 750 kilometrelik yolun Erzurum'dan bakım ve onarımının yapılamayacagını huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyor, saygılar
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
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- Teşekkür ederiz Sayın Bıçakçıoğlu.

SAFFET ARIKANBEDÜK (Ankara)- Sayın Başkan, yerimden kısa bir açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN

- Sayın Bedük, buyurun.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkanım, dün Star Televizyonunda bir haber
geçti: Ankara'nın Mamak İlçesinde birkısım okullarda öğrencilere karne verilmediğini, sebep olarak
da, öğrencilerin, Milli Eğitim Vakfına toplanan 20 000 000 lirayı. bulamadıklarından dolayı vermediklerini ifade ettiler. Bu, gerçekten vahim bir haber. Eğer, 20 000 000 lirayı bulamayan öğren
cilerimiz ve veliler, kendi çocuklarının, kendilerinin karnelerini alamıyorlarsa bu bir ipotektir, bu
bir rehin alma hadisesidir. Hadisenin doğruluk derecesini bilmiyorum; ama, delaletinizle, Milli
Eğitim Bakanlığımızın, mutlak surette, bugün, Star Televizyonunda neşredilmiş olan, ifade edilmiş
olan bu haberle ilgili bir açıklama yapmasını ümit ve temenni ediyorum.
Teşekkür

ediyorum.

BAŞKAN

Sayın

- Teşekkür ederim

milletvekilleri,

Sayın

Başkanlığın

Bedük.

Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun bir raporu vardır;
okutuyorum:
V.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN
GELEN DiGER iŞLER
1.- Cumhurbaşkanlığı2001 Mali Yılı Kesinhesap Cetyelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaş
kanlığı Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını Inceleme Komisyonu Raporu
(3/1089) (S. Sayısı: 881) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu
20.06.2002
Esas No. :3/1089
KararNo. :8
Sayı : A.O I .l.HEK/77
.
TÜRKİYE BÜYÜK Mit.LET MECLiSi BAŞKANLIGINA
Cumhurbaşkanlığı 2001 Mali Yılı Kesinhesaplarını ihtiva eden bu cetvel, içindekiler incelenerek ~ayıt defterine uygun olduğu anlaşılmiş olup, İçtüzüğümüzün 180 inci maddesi gereğin
ce Genel Kurula ·arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Başkan
Nazif Okumuş

Sözcil
Katip
Nural Karagöz
Melek Denli Karaca
İstanbul
· Kırklareli
Çorum
Üye
Üye
Alaattİn Sever Aydın
Pikret Tccer
Batman
Kırşehir
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
~ir Meclis·araştırması önergesi vardır; okutuyorum:
(1) 881

Sıra sayılı Basmayazı tutanağa

eklidir.
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IV.- BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) GENSORU, GENEL G0R0ŞME, MECLIS SORUŞTURMASI VE MECLIS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERI
1.- Bolu Milletvekili /smail Alptekin ve 22 arkadaşının, yayiacılık ve yayla evleri konularındqki
hukuki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (101294)
TUrkiye BilyUk Millet Meclisi Başkanlığına
Ekonomik ve sosyal dengelerin bozulduğu, her geçen gUn pahalılığın arttığı, halkımızın fakirbilinen bir gerçektir.
Halkımızın geçim kaynağı olan yayiacılık ve yayla evleri hakkında yıllardır silren davalar,
vatandaşlarımızı tedirgin etmektedir. Ekonomik ve sosyal yönden önem arz eden Mera Kanununda
değişiklik yapılması, birlik, beraberlik ve huzurumuz için önem arz etmektedir.
lcştiği

Konuyla ilgili olarak gerekli değişikliklerin yapılması, Ulke genelindeki durumun tespiti,
çözilm yollarının bulunması için, Anayasanın 98 ve İçtUzU~Un 104 üncü maddesi gere~ince Meclis
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
(Bolu)
ı- İsmail Alptekin
2- Yahya· Akman

(Şanlıurfa)

3- Sait Açba

(Afyon)

4- Osman Aslan

(Diyarbakır)

5- İrfan Gündüz

(İstanbul)

6- Mehmet Özyol

(Adıyaman)

7- İsmail Özgiln

(Balıkesir)

8- Hüseyin Karagöz

(Çankırı)

9;- Nurettin Aktaş

(Gaziantep)

10- Mahfuz Güler

(Bingöl)

ı 1-

Dengir Mir Mehmet Fırat

(Adıyaman)

ı2-

Zülfikar İzol

(Şanlıurfa)

13- Mehmet Altan Karapaşaoğlu

(Bursa)

14- Maliki Ejder Arvas

(Van)

15- Nevzat Yalçıntaş

(İstanbul)

ı 6-

Mehmet Ali

(İstanbul)

I 7-

İlyas Arslan

(Yozgat)

18- Musa Uzunkaya
ı 9- Kemal Al bayrak
20- Ramazan Toprak

(Samsun)

2ı- Ali Sezal

(Kahramanmaraş)

22- Ahmet Nurettin Aydın

(Siirt)

23- Musa Uzunkaya

(Samsun)

Şahin

(Kırıkkale)

(Aksaray)
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yönünden üç çeşit yay la vardır; bunlar:

1- Yazlık (Akdeniz Bölgesinde)
2- Hayvancılık ve sayfiye olarak kullanılan
3- Hayvancılık ve bahçecilik olarak kullanılan yaylalar.
Tarihten beri kullanılan bu yayialar kadim yaylalardır. Devlet, bu yaytatara hiç müdahale etmemiştir. Ancak, son yıllarda Bolu ve yöresindeki yayla evlerinin yıkımı gündeme gelmiştir.
Hukuki durum:
Toprak hukuku, Türk Medeni Kanunu 1926 yılında yürürlüğe girmiştir. Sadece 641 inci maddede, bu hususta kanun çıkarılacağından bahsedilmiştir. Kanun, boşlukları, hakimin örf ve adette
halledeceğini öngörmüştür. Yüksek Yargıtay "yaylalara kalıcı nitelikte ev yapılamaz" şeklindeki
yorumuyla, yay la evlerinin yıkılınası yolunu açmıştır.
4342 s~yılı yayialar ve meralarta ilgili özel yasa 25.2. 1998 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasayla, bu kabil yapılar hakkında yasaklayıcı bir hUkmün bulunmadığı görünür.
I 983 yılında yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli Parklar Kanunuyla kadimden (geçmişten) gelen
tUm kazanılmış haklar yok farz edilmiştir. Halbuki, bu yayla evlerine elektrik, su, telefon, imam
dahi verilmiştir.
Türk Ceza Kanununun 1 inci maddesinde "kanunun açıkça suç saymadığı fiilden dolayı kimseye ceza verilemez" denilmektedir. Buna rağmen, yayiaya ev yapanlar, Türk Ceza Kanununun 513
üncü maddesine göre cezalandırılmışlar ve karar, Yargıtayca da onanmıştır.
Bu uygulama sonucu, Bolu köylüsünOn hemen hemen yarısı sabıkalı duruma düşmüştür.
Yayla mevsiminin başladığı şu günlerde konu, acil çözüm beklemektedir. Aksi halde, Bolu
köylüsü, tekrar, mahkeme kapılarında çile çekecektir.
Biz de, Bolu ve diğer illerimizdeki bu sorunların çözülmesi için, bu araştırma önergesini hazır
lamış bulunuyoruz. Takdir Meclisindir.
Saygılarımızla.

BAŞKAN - Önerge, bilgilerinize sunulmuş olup, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştır
ması açılıp, açılmaması

hususundaki öngörüşme,

sırası geldiğinde yapılacaktır.

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre
okutup, oylarımza sunacağım.
Birinci tezkereyi okutuyorum:
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Devlet Bakanı ve Başbakan

verilmiş

2 adet tezkeresi

vardır; ayrı ayrı

Yardımcısı

A. Mesut Yılmaz'ın Brüksel'de yapılan Avrupa BirBelçika'ya yaptığı resmi ziyarete iştirak etmeleri uygun görülen milletvekilierine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311123)
Türkiye BUyük Millet Meclisi Başkanlığına
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'ın, 23-24 Mayıs 2002 tarihlerinde Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Konvansiyonu Toplantısına katılmak üzere, bir heyetle birlikte, 22-24
Mayıs 2002 tarihlerinde Belçika'ya yaptığı resmi ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de
iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu karannın sureti ilişikte gönderilmiştir.
Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.
liği Konvansiyonu Toplantısına katılmak üzere

Bülent Ecevit
Başbakan
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LİSTE

Ali Tekin

(Adana)

Kürşat

(Aksaray)

Eser

Ayfer Yılmaz

{İçel)

Emre Kocaoğlu (ıstanbul)
BAŞKAN

İkinci

• Oylarımza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

tezkereyi okutuyorum:

2.-:- Çalışma ve·Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'm, Uluslararası Çalışma 6rgütünün
3-20 Haziran 2002 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 90 ıncı Genel Konforansına katılmak üzere İs
viçre 'ye yaptığı resmi ziyarete iştirak etmeleri uygun görülen milletvekilierine ilişkin Başbakanlık
tezkeresi (311124)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan' ın, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün,
3-20 Haziran 2002 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 90 ıncı Genel Konferansına katılmak üzere bir
heyetle birlikte İsviçre'ye yaptığı resmi ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.
Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

Bülent Ecevit
Başbakan

LİSTE

. Şevket Bülend Yahnici

(Ankara)

Mahfuz Güler

(Bingöl)

Mehmet Dönen

(Hatay)

Rıdvan

Budak

Ali Emre Kocaoğlu

.

(İstanbul)
(İstanbul)

Veysel Candan

(Konya)

Ömer Üstünkol

(Zonguldak)

BAŞKAN
Danışma

-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabu! edilmiştir.

Kurulunun bir önerisi vardır; önce okutacağım, sonra oylarımza sunacağıın ..
VI.- ÖNERiLER

A) DANIŞMA KURULU 6NER1LERİ

i- 883 sıra sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 48
saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer Işler" kıs
mının 11 inci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi
Çanışma Kurulu Önerisi

No: 117

27.6.2002

27.6.2002 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 883 sıra sayılı Toplu
Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin
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"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger İşler" kısmının 11 inci sırasına alın
Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

masının

YUksel Yalova
Türkiye BUyük Millet Meclisi
Başkanı

Aydın

Vekili

Mehmet Şandır

Tümen

DSP Grubu Başkanvekili

MHP Grubu Başkanvekili

Nevzat Ercan

Beyhan Aslan

DYP Grubu Başkanvekili

ANAP Grubu Başkanvekili

Hüseyin Çelik

Yasin Hatiboglu

AK Parti Grubu Başkanvekili

SP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN

- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

edilmiştir.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger İşler" kısmına yarım
kalan işlerden devam ediyoruz.
V.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN
GELEN DİGER İŞLER (Devam)
2.- İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun,· Istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın,· Amasya
Milletvekili Ahmet lyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un,· Şırnak Milletvekili Meh~et Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Omer lzgi ve Ankara
Milletvekili Nejat Arseven'in; /stanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının,· Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili /şılay Saygın'ın,· Türkiye Büyük Millet Meclisi lçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair lçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2194,
21232, 21286, 21307, 21310, 21311, 2/325, 21442, 21449) (S. Sayısı: 527)
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtuzüğünde Degişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili Komisyon raporu Başkanlıga verilmediginden, teklifın görüşmelerini erteliyoruz. ·
Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Egitim Merkezleri Kanunu Tasarısının
müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3.- Ceza lnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11744) (S. Sayısı: 786)
BAŞKAN

-Komisyon? .. Yok.

Ertelenmiştir.
Bazı Kanunlarda Değişiklik
yerden devam edeceğiz.

Yapılmasına

4.- Bazı Kanunlarda Değişiklik
Raporu (11777) (S. Sayısı: 557)
BAŞKAN-

Dair Kanun

Yapılmasına

Tasarısının

Dair Kanun

Komisyon? .. Yok.

Ertelenın iştir.
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
lik

5.- Devlet Meteoroloji /şleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğişikDair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11886) (S. Sayısı: 827)

Yapılmasına

BAŞKAN-

Komisyon? .. Yok.

Ertelenmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189
Kararnameye İlişkin Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız.
6.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1153) (S. Sayısı: 433)
BAŞKAN

Sayılı

189.Sayılı

Kanun Hükmünde
Kanun Hükmünde

- Komisyon? .. Yok.

Ertelenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin
Tasarının müzakerelerine başlayacağız.
7.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hülanünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hülanünde Kararname,· Sosyal Güvenlik
Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı,· Kayseri Milletvekili Hasan Basri Ostünbaş ve Oç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kunımu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanım ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal /şler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11755, 11689, 11699) (S. Sayısı: 666)
BAŞKAN-

Komisyon? .. Yok.

Ertelenmiştir.

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
6 ı 7 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye İş Kurumu
Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız.
Değişiklik Yapılması Hakkında

ile Bazı Kanun ve Kanun Biilanünde Kararnamelerde
Kanun Hükmünde Kararname,· Türkiye Iş Kurumu
Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal /şler ve .Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları
(1/754, 11692) (S. Sayısı: 675)
8.- Türkiye

lş

Kurumunun

Değişiklik Yapılması Hakkında

BAŞKAN-

Kurulması

617

Sayılı

Komisyon? .. Yok..

Ertelenmiştir.

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 Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 9 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız.
9.- Esnafve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,
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 Mahiyetieki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal /şler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11756, 1/691) (S. Sayısı: 676)
Tarımda
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Komisyon? ... Yok.

Ertelenmiştir.

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 Tasarısının müzakerelerine başlayacağız.
10.- 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 Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş/er ve Plan ve Bütçe
Komisyonları.Rapor/arı (1/753, 11690) (S. Sayısı: 685)
BAŞKAN

-Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485
nameyle İlgili Tasarının müzakeresine başlayacağız.

Sayılı

Kanun Hükmünde Karar-

11.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 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.

Alınan karar gereğince, Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı

ve Pl~n ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

12.- Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/1012) (S. Sayısı: 883) (1)
BAŞKAN-

Komisyon? ..

Hazır.

Hükümet?.. Hazır.
Komisyon raporu, 883

sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili
buyurun. (SP sıralarından alkışlar)

SP GRUBU ADlNA ASLAN POLAT (Erzurum)-

Sayın Başkan, sayın

Sayın

Aslan Polat;

milletvekilleri; 883

sıra

sayılı, Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis-

yonu raporu üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.
Bu getirilen tek maddelik tasarı, özünde, 3 Şubat 2002 tarihinde Afyon Sultandağı'nda meydana gelen ve Afyon Merkez ve ilçeleri ile 48 belde ve 123 köy yerleşim yerinde takriben 505 000
insanı etkileyen depremden dolayı zarar gören; fakat, büyük bölümü beldelerde oldukları için ve
Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu gereğince de oturdukları evler kerpiç ve yığİna olduğu için
sigorta edilememiş bu vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere -ilkönce belediyeler tarafın
dandı, sonra, Plan ve Bütçe Komisyonu, bunu, belediyelerin hazırlayanıayacağı gerekçesiyle, değiş
tirdi- toplukonut için hazırlanmış alanlarda kooperatİf aracılığıyla ev inşa edecek olanların toplukonutlarına yardımcı olmak üzere 70 trilyon liralık bir ödenek aktarılmasına; ayrıca, bunların o
(1) 883 Sıra sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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yörelerdeki altyapı hizmetlerini, belediye hizmetlerini görebilmeleri için de, 50 trilyon liralık bir
kaynağın, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları ·Genel Müdürlüğü ve İller Banka.Sı Genel
Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde kullandırtlmak üzere Bayındırlık ve İskan
Bakanlığına aktarılmasına ilişkin bir kanun tasarısıdır.
Bu kanun tasarısını, biz, genel olarak olumlu buluyoruz; şundan dolayı olumlu buluyoruz: Ülkemiz, hakikaten, deprem kuşağındadır. Deprem kuşağında olan ülkemizde, çeşitli dönemlerde,
büyük depremler, afetler olmaktadır. Bu depremler. Erzincan'da meydana gelmiştir, Afyon'da meydana gelmiştir, en yakın zamanda Adapazarı Sakarya'da meydana gelmiştir ve bu depremlerde, gerçekten, çok önemli hasarlar meydana gelmiştir, bu hasariara karşılık can kayıplarımız olmuştur;
Adapazarı'nda 17 000 civarında insanımız vefat etmiştir.
Hem can hem mal kaybına sebep olan bu deprem afetleri karşısında, devletin bunlara yardım
etmesi, en doğal vazifesidir; fakat, devletimiz de bunlarla başa çıkamayacağı için, çıkamadığı için,
bize gö~e sosyal devlet yapısından biraz da uzaklaşarak, bundan sonra gelecek olan konutların
Zorunlu Deprem Sigortası Kanununa tabi olmal.arını, köyler hariç, beldel erde, ilçelerde ve şehirler
de bundan sonra meydana gelecek afetlerde, eğer, bir konut sigorta kapsamına ahnmamışsa, sigortasını yapmamışsa, bunun karşısında, devletin, buna, konut ihtiyaci için yardım yapamamasını öngörüyordu; fakat, burada önemli bir aksaklık meydana geldi; o da şu: Daha önce Sigorta Kanunu
Tasarısı görüşülürken, biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda defalarca söyledik; şimdi, Türkiye'de bilhassa ilçelerde ve beldelerde -bilhassa beldelerde- yapılan mevcut binaların çok büyük bölümü,
sigorta yapılmasına müsait değildir. Çünkü, Sigorta Kanununda diyor ki, yapılan binalar, eğer, teknik şartlara uygun olarak yapılmışsa, gelecek sigorta şirketi, kontrol edecek ve sigorta edecektir.
Bunların miktarları var, az da bir miktar, çok da bir miktar değil; fakat, özellikle bahsettiği, yapılan
konutların şartlara ve nizamnamelere uygun olarak yapılmasını esas tutuyordu.
Şimdi, bizim Türkiye şartlarında bilhassa doğu ve güneydoğuda çok açık olarak şu vardır: Beldelerin büyük bölümü, zaten belde olacak kadar 2 000 - 3 000 nüfuslu yerler de değillerdir, 500
nüfuslu, 1 000 nüfuslu; 4- 5 köy bir araya gelmiştir, merkezde bulunan köy, belde merkezi kabul
edilmiş ve burası belde kapsamına alınmıştır. Ev ler tamamıyla köy evleridir, çok büyük bir bölümü
köy evleridir. Bu köy evlerinin büyük bir bölümünün duvarları yığma taşlardan yapılmıştır ve çoğu
da beton ve çimento değildir, çamurda"lı yapılmıştır, Uzerine de ahşap örtülmüştür. Bilhassa, Doğu
Anadplu'da soğuktan ve yağmurdan korumak için 40 - 50 santim kadar toprak Uzerine örtülmüş ve
dolayısıyla yan taşıyıcı duvarları son derece zayıf, Uzerine en az 50 santimlik toprak bir ağırlık ,
basan bu binalar, en ufak bir depremde yıkılmakta ve hem can kaybına hem de mal kaybına sebep

olmaktadır.
Şimdi, bu Sigorta Kanunu Tasarısı Komisyonda görüşülürken, bunu defalarca söyledim, o
zaman, bunu Sayın Kemal Derviş'e de söyledim, siz bu kanunu getirdiğiniz zaman, Doğu
Anadolu' daki, benim bu bildiğim beldelerdeki inşaatların çok büyük bir bölümü sigorta kapsamına
alınmaz ve yaptıramazsınız dedim. Kendileri, bu duruma çok fazla dikkat edilmeyeceği ni ve sigorta kapsamına alınacağından bahsetmişlerdi; fakat, bu kanun tasarısını, gerekçesinin üzerine basarak
hükümet getirmiştir. Gerekçe,sinde beldelerdeki yapılardan bahsederek diyor ki "... taş, kerpiç,
samanlı çamurla, inşa edilen yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların üzeri kamış, sazlık ve sıkıştırıl
mış topraktan oluşan bir çatı örtüsü ile kaplanmış, fen ve sanat kurallarına uygun olmayan yapılar
olduğundan Zorunlu Deprem Sigortası da yapılamamaktadır."
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Şimdi, bizim o gün söylediğimiz, burada kanun tasarısının gerekçesine de yazılmıştır. Şimdi
bunlara bir tedbir alınmadıktan sonra, her gelen depremden sonra, her afetten sonra böyle bir kanun
getirirsiniz; çünkü, o yöre halklarında büyük tepki meydana getirir, onlara Toplu Konut İdaresi için
bir para aktarmak zorunda kalırsınız. Bu da, getirmiş'olduğunuz Sigorta Kanununda yine bir aksaklık meydana getirir. Zaten şu anda büyük bir oranda binalar sigorta yapılamıyor, bunun daha çok
yapılarnamasına sebep olur. Aksi takdirde, her afetten sonra böyle bir kanunu getirmek ihtiyacını
hissedersiniz.

Burada iki konu daha vardır; birincisi şu: O yıkılan ev ler yıkılmıştır, sigorta yapılamamıştır ya
kendisi yaptıramamıştır veyahut da sigorta kurulları bu evleri sigorta etmemiştir; fakat, ev yıkılmış"
tır, bu adamlarafete uğramışlardır ve bunlara devlet bir şekilde yardım etmek zorundadır. Yani, bunlar sigorta kapsamına alınamadığına göre, Toplu Konut kapsamında bunlara ödenek aktarılması
doğrudur. Yalnız, şimdi bunu dediğimiz zaman, böyle şey anlaşılmasın; Yalova'da, Adapazarı'nda,
Sakarya'da, mevcut o büyük depremden dolayı, h~ila üzerinden iki yıldan fazla, Uç yıla yakın zaman
geçmesine rağmen, inşa edilememiş, evlerine, kalıcı konutlarına girernemiş insanlarımız vardır,
bunların da problemlerini çözmek gerekir. En önemlisi de, Adapazarı, İzmit, Yalova, Düzce merkez
olmak üzere, buradaki belediyelerin dahi bir bölümünün -büyük bölümü çözülmüş olsa bile- hala
altyapı sorunları çözülememiştir. Şimdi burada 50 trilyon lirayı Toplu Konut İdaresine altyapı için
aktardığımız zaman, o vilayetlerdeki kişiler sUrekli olarak bizleri arıyorlar ve diyorlar ki:
"Adapazarı'nda, Sakarya'da, Yalova'da, Düzce'de altyapı ihtiyaçları giderilemeyen bu belediyelere
de bir formül getirin, bu parayı fazlalaştırın, oralara da yardım gönderin; çünkü para yetmez. Yoksa, bizim de altyapılarımız hazırlanmadı, bizim de altyapılarımız yok; bize de mutlaka bir ödenek
aktarmanız gerekir."
Bu arada, bundan bir müddet önce Hatay'da ve en yakın zamanda Giresun'da meydana gelen
sel felaketlerinden dolayı da afetler meydana gelmiştir. Bu_deprem konutlarına benzer olarak, meydana gelen afetlerden dolayı ... Karadeniz'deki yağışlardan dolayı Giresun'da bir afet meydana gelmiş ve Giresun bölgesindeki insanlar da kendilerine yardım edilmesini, afet bölgeleri ilan edilmesini ... Bütün televizyonlar gösterdi, çoğu köy ve beldelerin yolları tamamen tahrip olduğu için
ulaşılamadığından bahsedildL Şimdi, bu yardımları nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, bunlara nasıl
ulaşacağız; bunları da bir düşUnmemiz lazım.
Biz Saadet Partisi olarak, bu kanun tasarısının doğru; fakat, çok eksik olduğunu; en azından,
bu getirilecek konuda belediyeler için yapılan 50 trilyon yardımın çok az olduğunu; bahsettiğim
büyük afete uğramış bu bölgelerin belediyelerine de aktarabilmek için bu miktarın artıniması gerektiğini; ayrıca, bahsettiğim gibi, Giresun ve Karadenizde, yeni, daha bir hafta önce olan sel felaketi
esas olmak üzere, Hatay'da ve Giresun'da sel felaketi yaşayan yerlere de ödenekler aktarılması ve
bu ödenekieric de bunların altyapı ve konut ihtiyaçlarına da çare bulunması gerektiğini burada
belirtmek istiyorum.
Yalnız, şimdi, sayın milletvekilleri, bu sel konusunda da bir iki şey söylemek istiyorum; çünkü, sel konularında Türkiye'de meteorolojiden sorumlu bakanlığa da -biraz önce sıra, esasında,
onunla ilgili tasarıdaydı; fakat,. görüşülmedi- biz gerekli önemi vermediğimiz için, bUtun dünyada
yapıldığı gibi bu _afet tatbikatlarında, sel afetlerinde ciddi bir inceleme yap-madığımız, takip etmediğimiz için, ancak, afetler olduktan sonra tedbir almaya kalkıyoruz. Bu da, hem can ·kaybının
hem de mal kaybının çok büyük olmasına sebep oluyor. Halbuki, dünyada yapıldığı gibi, eğer biz
de sel afetlerini önceden gözetleyebilecek olsak, 1 saat ila 7 saat öncesinden, bu kapsama alınan bölgelerde kesin afet ihbarlarını Batılılar gibi yapabilsek, buradaki insanlarımıza, önceden yapılan tat-
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bikatlarla, o afetlerden nasıl kurtulabileceklerini izah edebilsçk, en azından, can kaybını, mal kaybını daha az zararta atlatırız ve bilhassa, dere yataklarına konut imkanını vermesek, dere yataklarına
konut yaptırmasak, bu depremlerden ve bu sel afetlerinden çok daha az zararla kurtuluruz diye
düşünüyorum.

Tabii, burada bir konu -hükümetin gerekçesin~e de var- daha· var; diyor ki, burada büyük
bölümilmüz köylü tabakasıdır. Köylüler de Türkiye'nin en fakir tabakası olduğu için, bu köylüler
buralara konut yapamıyorlar. O halde, bu köylerde evleri yıkılmış olan insanlar, gösterilecek yerlerde konut, toplukonut yapmak istiyorlarsa, biz bir konut yaptıralım.
Tabii, bu hükümet döneminde bir gerçek var; bilhassa, hayvancılıkla ve çiftçilikle uğraşanlar,
bu hükümet döneminde mağdur edildi. Yine, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamları da ortadadır.
En son rakamlara göre, çiftçilerin oniki ayda ellerine geçen paralar -büyükbaş hayvancılıkla uğ
raşanlarda- yüzde 28,6'da kalmıştır. Yani, yüzde 92 enflasyonun olduğu bir Türkiye' d~ hayvancılık
la uğraşanların eline geçen net artış yüzde 28,6'da kalmış, dolayısıyla, Türkiye'de hayvancılıkla uğ
raşanlar son derecemağdur edilmişlerdir. Dolayısıyla, doğrudur, hakikaten, bunların kendi evlerini
yapacak durumları olmadığı için, bunlara da bir yardım yapmamız gerekecektir diye düşünüyorum.
Şimdi, burada bu deprem konusuyla ilgili bir konuyu daha söylemek istiyorum, o da şudur:
Toplu Konut İdaresine verdiğimiz evler yapılırken ciddi denetim yapmamız lazım. Bir Yapı
Denetim Kanunu getirdik; ama, bunun ciddi bir uygulamasına geçemedik. Şimdi, Türkiyemizde
yapılan toplukonutların çok büyük bir bölümü ciddi denetimden yoksundur. Yapı denetimine alın
mayan iller için konuşuyorum; yapı denetimine alınmayan illerde kağıt üzerinde sadece ad olarak
bir kontrol mühendisliği görünüyor; ama, o mühendis o inşaatlara gidip bakmıyor ve yapılan inşaat
lar, 5 katlı, 6 katlı, 7 katlı, hatta, 8 katlı binalar ciddi hiçbir denetim yapılmadığı için teknik şartlara
son derece aykırı olarak yapılmakta, deprem şartlarına uygun binalar yapılmamakta ve dolayısıyla
da, bir deprem olduğu zaman buralarda çok büyük zararlar meydana gelmektedir.
Şimdi, Sayın Bakanlığa şunu buradan tekrar söylemek istiyorum: Bu kanun kapsamında, gerçekçi bir şekilde, bu yapı denetimini tüm Türkiye'ye teşmil etmek, bilhassa, toplukonutlarda ciddi
denetim yapmak, sigortasız evlere, sigortası olmayan hiçbir konuta müsaade etmemek, dolayısıyla
da, depremlerin, hiç olmazsa, bundan sonra, böyle büyük felaketiere yol açmasını önlemeye çalış
mak doğrudur diye düşünüyorum.

Bir başka önemli konumuz da zemin etütleriyle ilgilidir. Bu zemin etütlerini ciddi ciddi yapzayıfzeminler Uzerine konut inşa ettirmemek, deprem fayı üzerinde olan yerlerde 10 katlı, 12
katlı binalara müsaade etmemek gerekmektedir.

mak,

Şimdi, sadece bizim Erzurum İlimizden biraz bahsedelim; tam fayın geçtiği yerde -son yapılan
konutlarda- to- 12 katlı binalar var. En büyük fay kırığının olduğu yerde 1Okatlı, 12 katlı toplukonut
olarak bina yapılmış ve bunların hiçbir tanesi de ciddi bir denetime uğramamıştır. Şimdi, ciddi
denetim yapmayacaksın, bu binaların çoğunu sigortacılar sigortalamayacak, ondan sonra da bir deprem olduğu zaman katrilyonlarca zarar meydana gelecek, ondan sonra bu zararları nasıl kapataeağız
diye düşüneceğiz.

Bir başka konu da, sizin çıkardığınız bu son deprem kanunlarıyla, bu deprem konutları için
gelen paraların incelenmesini Sayıştay denetimi dışına çıkarınanız ve buradan da birtakım
dedikoduların çıkacak olmasıdır. Onun için, buradaki hatalar çok.
Bunun için şunu söylemek istiyoruz: Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanımız, Plan ve Bütçe
Komisyonunda dünkü yaptığı konuşmalarında bize söylemişti; onun hayata geçirilmesini
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düşünüyoruz. Sayın Bakan, çıkarılacak Toplukonut Kanununda, son, Zorunlu Deprem Sigortası
Kanununda ve Yapı Denetimi Kanununda toplu bir çerçeveye gitmeyi düşündüklerini ve bu çerçevede bu zararların göz önüne alınacağını ve bu tarz zarariara bir daha uğranılmaması için ne gibi
tedbirler almaya çalışacaklarını Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamışlardı. Ben, şahsen, bu açık
lamanın doğru olduğunu, fakat bir an önce hayata geçirilmesini kendilerinden istiyorum.

Yeri gelmişken depremle ilgili olarak bir ~e şunu söylemek istiyorum: Altyapılarda, bilhassa
bu belediyelerin afet kapsamına alınması konusunda önemli problemler meydana geliyor; konu şu:
Bir belediyeyi deprem veya sel felaketinden dolayı afet kapsamına aldığımız ve bunun katsayısını
da 2, 3, 5 yaptığımız zaman, bunun parasını başka bir fondan ayırmadığımiz ve mevcut diğer
belediyelerden kesip buraya para verdiğimiz için, bu, çok büyük itirazlara sebep olmakta ve afet
kapsamına girmeyen belediye ler, öyle veya böyİe, haklı veya haksız, kendi paralarının azaltı ldığın ı;
birtakım belediyelerin ise afet kapsamına girdikleri zaman, haklı veya haksız -itiraz çok fazla olmakta- onlara fazla para ödendiğini; bunların siyasilerden, iktidara yakın olan partilerden alındığını
iddia etmekte. Bunu önlemenin en güzel yolu -yine, dün, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın
Bakanın da söylediği gibi- afete uğrayan belediyelere yardımın, artık, diğer belediyelerin paraların
dan kesilerek değil de, ayrı bir fondan verilmesinin doğru olacağı, dolayısıyla bu tip şikayetterin de,
artık, önleneceği ve doğru olanın da, madem bir belediye afete uğramışsa, onun altyapısını gerçekçi hesaplara dayanarak yapılacak şekilde; fakat, hükümetçe yapılan ayrı bir fondan aktarılmasıdır.
Böylece, bu şartlarda da diğer belediyelerin gelirleri azalmayacağı için, oradan da şikayet gelmeyecek ve işin doğrusu da, hem afete uğrayanın derdini çözeceğiz hem de afete uğramayan
belediyelerin imkanlarını kısarak onların halka hizmet etmelerini engellememiş olacağız diye
düşünüyorum. _
Netice olarak şunu söylemek istiyoruz: Üzerinde en çok durarak ve vurgulayarak tekrar söylemek istediğim konu şudur: Bundan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki -Uzerine basarak
konuşuyorum-, ilçelerdeki ve bilhassa ve bilhassa beldelerdeki evlerin nasıl sigortaya alınacağı
konusunda yeni bir düzenleme yapmak zorundayız. Oradaki mevcut evleri bugünkü yapı şekilleriy
le, bugünkü yapı standartlarıyla sigorta kapsamına almamız mümkün değildir. Çünkü, bu yapıların
hiçbirisi teknik yönden bunu almaya müsait değildir. Onları bu kapsama alabilmek için mutlaka
dilzeltmek ve denetlernek zorundayız.
İkincisi de, Türkiyemizde halkı artık şuna inandırmak zorundayız: Bilhassa vilayetlerdeki
binalar mutlaka sigorta kapsamına, DASK kapsamına alınmalı. DASK kapsamına alınmadıkları
takdirde, b-ir deprem meydana geldiği zaman büyük problemlerle karşıtaşacakları konusunda halkı
ikna etmeliyiz, izah etmeliyiz, onlar da gelip kendileri sigorta kapsamına girmelidirler. Hala, Türkiye'de,· bu kanun çıkalı bir yıldan fazla olmasına rağmen, kanun kapsamında sigorta olan bina
sayısı yüzde 20, yüzde 30'larda dolaşıyorsa, bu, iki şıktan meydana geliyor; birincisi,· halkın
ekonomik durumunun son derece aşağı düşmesinden, ikincisi de halkın bu hükümetin çıkardığı
kanunlara güvenmemesinden meydana gelmektedir.
Şimdi, size, halkın bu konuda güvenmemesi derken, hükümete bir şey diyeceğim, belki benim
için siyasi konuşuyor diyecekler; ama, ben burada gerçeği söylemek istiyorum. Evvelki gün burada,
Milli Eğitim Bakanı hakkında kurulan soruşturma komisyonu raporu görüşüldü, hükümet üyelerinden 3 kişi gelip Sayın Bakana güvenoyu verebildi, diğerleri gelip de burada oy bile vermedi. Niye
oy verı:nediler; milletvekillerimiz oy verme yerine girince ne oy verecekler bilemiyoruz, lehte mi
verirler, aleyhte mi verirler diye düşünüyorlar ve onlara güvenemedikleri için, yani iktidar, kendi
milletvekilierine güvenemediği için toplu olarak miiJetvekillerini oy verme yerine gönderemediler.
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Şimdi, bu kadar, kendi milletvekillerinize siz güvenemezken halk size nasıl güvenecek? Yani, böyle, açık olarak konuşalım. Siz kendi bakanınızı savunmaktan aciz kalırsanız, kendi bakanlarımza
güvenoyu ve~ecek kadar medeni cesaret gösteremezseniz ve bu cesaretiniz olmazsa halk sizin
neyinize güvensin de sizi ;burada oturtsun. Evvela, siz kendinize güvenıneye bakın ki halka da bir
şey demeye hakkınız olsun. Bir bakanını bile savunamayan bir hükümetle dünya tarihinde ilk defa
karşı karşıya geliyoruz. Bunun başka izah tarzı yoktur. Bundan sonra, demek ki, siz, herhangi bir_
bakanınız hakkında bir konuda muhalefet bir iddiada bulundugu zaman, o bakanınızı, demokratik
hakkınızı kullanarak, şahsiyetli bir milletvekili olarak, gidip "hayır efendim, biz buna evet
diyecegiz, biz seni suçlu bulmuyoruz" deyip de oy vermesi için kendi milletvekillerinizin oy verme
yerine gitmesine bile tahammül edemiyorsunuz, güvenemiyorsunuz. Siz, güvenmediginiz zaman,
halk, hiç güvenmiyar ve halk size diyor ki:" En güzel şey, siz, gelin istifa edin ve gidin" (SP
sıralarından alkışlar)
Bakın, bir şey daha söyleyeceğim. Bu konuları biraz böyle ciddiye alın. Bugün dünyada çok
önemli ekonomik olaylar meydana geliyor. Brezilya'da,.tekrar Arjantin'deki gibi büyük bir panik
yaşanınaya başlandı. Amerikan denetim şirketlerinde önemli bir skandal meydana geldi ve 24 saatten beri Amerikan borsalarında, Avrupa borsalarında Güney Amerika borsalarında önemli düşüşler
meydana geldi. Şimdi, bunun karşılığında Türkiye'de mevduat bakımından -5 ve 6 ncı- iki tane
büyük bankamız fon denetimine alınmak durumuyla karşı karşıya; birisi alında, birisi alınmak
durumunda.

Şimdi,

Türkiye'de ve dünyada, bu kadar ekonomik krizin olduğu bir yerde, Sayın Baş
"ben, iki hafta, Uç hafta daha, yine doğru dürüst denetimlere gelemeyeceğim, nekahet
devresinde evde kalacağım " derse, Türk ekonomisini bundan kurtaramayız. Bugünlerde, bir baş
bakanın 24 saat Başbakanlıktan ayrılmadan bu ekonomi Üzerinde durması gerekirken, siz ha.la "ben,
iki hafta, Uç hafta daha dintenrnek istiyorum "derseniz, burada yanlış yaparsınız ve bu, ekonomik
yönden hakikaten bir felaket olur. Bütün Türkiye borsalarını açın; bir günde borsa, yüzde 5
düşüyorsa, bir ay önce iki ay önce 1 300 000 lira olan dolar şimdi 1 650 000 lirayı buluyorsa, bun.lar üzerinde düşünmek zorundayız. 3 Mayıs günü yüzde 52 olan bono faizleri, dün yüzde 77'ye çıkmışsa, bunun üzerinde düşünmek zorundayız. Sizin yaptığınız hazine borçlanmalarında, borçlanma
oranını yüzde 65 olarak almıştınız; yüzde 77'ye çıktı, bunun üzerinde düşünmek zorundasınız.
bakanımız

Size ben bir şey söyleyecegim; bu nasıl bir ekonomidir ki, enflasyon düşerken faiz oranları arenflasyon oranları yüzde 70'lerde iken, faiz oranları yüzde 52, şimdi gelmiş
siniz "enflasyon yüzde 50'nin altına düştü" diyorsunuz! Bono faizleri yüzde 77'lere çıkıyor ve reel
faiz bu kadar artıyor. Bu reel faizle siz de götüremezsiniz; aynı, bankalar gibi siz de batarsınız, yarın
yine IMF'nin kapısına gelirsin iz.
tıyor! Mayıs ayında

Bunun için, ben size diyorum ki, madem ki, bu
edin ve onu yapacaklar buraya gelsinler.

işi yapamıyorsunuz,

en güzel

şey,

gelin, istifa

Hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN

- Teşekkür ederiz Sayın Polat.

Demokratik Sol.Parti Grubu adına AfYon Milletvekili
Buyurun Sayın Yakın. (DSP sıralarından alkışlar)

Sayıp

Gaffar Yakın.

DSP GRUBU ADlNA GAFFAR YAKIN (Afyon)- Sayın Başkan, degerli milletvekilleri; Meclisimizin son çalışma gününde, hükümetten gelen bu kanun tasarısının, öncelikle, Plan ve Bütçe
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Komisyonunda görüşülüp, bir an {)nce Mecliste yasalaşması için yardımcı olan tüm siyasi parti grup
y{)neticilerine; biraz sonra, reyleriyle katkıda bulunacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm milletvekillerine; 3 Şubattan sonra b{j]ge halkımıza sahip çıkan bütün devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, aynı gün, deprem günü Eber'e gelip, söz veren Sayın Başbakanımıza, Başbakan Yardımcılarımıza, bakanlarımıza, Genelkurmay Başkanımıza; bugüne kadar insanlarımızı açıkta bırak
mayan, aç bırakmayan, susuz bırakmayan tüm kuruluşlarımıza; başta Kızılay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza; Afyon depreminden dolayı yardım eden tüm insanlarımıza; millet olmanın
gereğini gösteren, zor günlerinde ve dün de olduğu gibi, sevinçli günlerinde kenetlenen ve gerçekten büyük bir devlet ve büyük bir millet olduğunu gösteren Türk Milletine; mensubu bulunmakla
her zaman kıvanç duyduğumuz, övündüğümüz ve çatısı altında bulunmaktan dolayı şeref duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisine -bir Afyon vatandaşı olarak saygıyla {)nünüzde eğilir
hürmetlerimi ve teşekkürlerimi arz ederim.
Depremle birlikte, devletimiz, hükümetimiz, insafılarımızı açıkta bırakmamak, aç bırakmamak,
o kış günlerinde sahip çıkmak üzere, elinden gelen her türlü imkanr seferber etti. ·
Kızılayımız, 20 OOO'in üzerinde çadır getirdi, artık çadır fazlalığı oluşmuştu. Yemek ~yapmak
için 1O'dan fazla mutfak kuruldu. Bütün sivil kuruluşlardan yemek yardımları geldi, battaniye geldi, yiyecek geldi ve bazı sivil kuruluşlarımız, gecenin karanlıklarında, nerede bir aÇ var, nerede bir
yoksul var; onlara yardım edelim diye, getirdiler -kurban bayramında köylerde rastladık- yardım
larını dağıttılar. Acil olarak yapılması gereken her türlü hizmet gerçekleştirilmişti.

Orta vadede yapılması gereken, konteynır tarzındaki hizmetler... Sayın ~ayındırlık
da Afyonlu olmasının büyük faydasını gördük; o dönemde, Afyon'a diğer illerden
konteynırlar geldi, birçok beldemize yerleştirildi; altyapıları hazırlandı.
Bakanımızın

Bu dönemde, ilk günden itibaren bizleri yalnız bırakmayan, maddi ve manevi yardımını esirgemeyen, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan sorumlu Devlet
Bakanımız Hasan Gemici Beye de özellikle teşekkür etmek istiyorum; bu depremde konutu az
hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olan insanlarımıza, hayatını kaybeden insanlarımıza, Başbakan
lıktan 500 000 000, ı 000 000 000 ve ı 500 000 OOO'lık yardımları çıkarttırdı ve onların da
dağıtırnma başlandı.

Uzun vadeli çözümde tıkanmıştık Çünkü, Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararilameye göre, belediyelik olan yerlerde, beldelerde bu deprem sigortasından dolayı devletimizin ev yapmasında büyük bir sıkıntı vardı; ama bubeldeler, büyük oranda, Afyon'da, irileşmiş
köyler olarak ifade edebileceğimiz, gerçekten fakru zaruret içerisinde yaşayan yerierdi ve yıkılan
evlerin büyük bir çoğunluğu da zaten kerpiçten, sazlıklardan yapılmış, 100 yıllık, 120 yıllık evlerdi. Bu, evlerini kaybetmiş olan insanlarımız, şu anda, yine, Sultandağı'nda, Çobanlar'da, Bolvadİn'in
beldelerinde, bu Meclisi dinleyip, 'bu Meclisin bugünkü toplantısına kadar "ne olacak bizim
halimiz" in endişesini yaşıyorlardı, onların vekilieri olarak biz de yaşıyorduk; ama başında da söylediğim gibi, devletine, milletine ve hükümetine güvenen ve daha önceki sorunlarda da, sorunları,
büyük sorunları aşmasını bilen Türk Devleti ve Milleti bu konuyu da ... Bayındırlık Bakanlığımızın
ve Bakanımızın çalışmaları son~curida, Başbakanlık ve Toplu Konut İdaresi yöneticileriyle birlikte
bir model geliştiriidi ve böylece, zorunlu deprem sigortası da delinmemiş oldu; çünkü, zorunlu deprem sigortası, uzun vadede, Türkiye için bir zaruret; deprem kuşağında olan bu ülkede, he zaman,
ne büyüklükte bir depremi n olacağı belli değil ve depremde yıkılan bütün bu evleri, devletimizin
yapabilme imkanı yok, çok daha büyük depremierin zararlarını karşıtayabilme imkanı yok.
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Bu açıdan, zorunlu deprem sigortasının delinmemesi doğru bir yaklaşımdı; ama, bu beldelerde, çamurdan evleri yıkılmış olan insanların ev sorunlarının ç<Szülmesi de mutlaka bir zaruretti.
Nasıl çözüldü: Hükümetimiz, bu tasarıyla, Toplu Konut Fonu aracılığıyla, uzun vadede ve düşük
faizle geri ödenmek şartıyla, evi yıkılan bu insanlarımıza kredi imkanı sağlamış oluyor. Toplam 70
trilyon liralık bir kaynak, Toplu Konut Fonuna, sadece, Afyon, Sultandağı, Bolvadin, Çay depreminden zarar gören insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere aktarılıyor ve bu insanlarımızın
oluşturacağı kooperatifler vasıtasıyla, bu kredi kullandırılmış olacak. İnsanlarımız ya kendi arsalarında, yıkılan evlerinin üzerinde veya toplu olarak, Hazineden veya belediyenin belirlemiş olduğu yerlerden alınacak arsalar üzerinde, gene Bayındırlık Bakanlığının hazırlayacağı projeler çerçevesinde, depreme dayanıklı modern evlere kavuşmuş olacaklardır.
Sayın milletvekilleri, zorunlu deprem sigortası henüz kanunlaşmadı; ama, deprem sigortası
kanunu tasarısıyla ilgili, bir milletvekili olarak ve bu kanunun bugün çıkmasından dolayı sevinen
bir milletvekili olarak, kendimi, bir noktanın altını çizme mecburiyetinde hissediyorum. Bugün,
ı 980'li ve ı 990'lı yıllarda, bol miktarda oluşturulan belde belediyelerinde yaşayan insanlarımızın
büyük bir kesiminin oturmuş oldukları ev ler, deprem sigortası yaptırılabilecek durumda değildir. Bu
beldelerdeki evlerin, mutlaka, Türkiye genelinde, zorunlu deprem sigortası kapsamının dışına alın
ması veya mutlaka başka bir çözümün bulunması lazımdır. Biz, bugün, böyle bir kanunla, karşılaş
mış olduğumuz böyle bir acil durumdan dolayı, böyle bir ayrıcahkla, Afyon'da.yaşayan insanlarımızı sıkıntılarından kurtarıyoruz; ama, Türkiye'nin her bir beldesinde yaşayan insanlar da bizim
insanlarımız. Allah bir daha deprem göstermesiri; ama, tekrar böyle bir depremle karşılaşıldı~ında,
o beldelerde yaşayan insanların da karşılaşacağı durumların, bu zorunlu deprem sigortası çıkarılır
ken, mutlaka g<Sz <Sn üne alınması gerekir diye düşünüyorum.

Sayın

milletvekilleri, bugün, Meclisimiz, son çalışma gününde, hükümetimizin hazırlamış ve
bu kanun tasarısını, sizlerin değerli katkılarınız ve reylerinizle kanunlaştıracaktır.
Bizim, bölge insanları olarak, bu kanun tasarısının hazırlanmasında ve bugüne kadar gelmesinde
büyük emekleri geçen, Değerli -Afyon Milletvekilimiz-Bayındırlık Bakanından bir istirhamımız
var; inşallah, elbirliğiyle, bu kıştan önce bölgemizin insanlarını yeni evlerine kavuşturur ve bu kışı
sıcak konutlarında geçirmelerini sağlarsak, bu insanlarımıza, devlet olarak, millet olarak g<Srevimizi
yapmış olmanın mutluluğunu bir defa daha tadacağımızı ifade etmek istiyorum.
sunmuş olduğu

Son olarak, Afyon'da depremden zarar gören, mağdur olan insanlarımıza, kara kara düşünen ve
ne olacağını merak eden insanlarımıza, bir kere daha, gerçekten, büyük devlet olduğunu, büyük millet olduğunu ve her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini ispatladığı için, devletimize, 57 nci hükümete ve onun değerli bakanlarına; bu kanun tasarısının yasalaşması için parti
farklılığı ·gözetmeksizin destek veren tüm parti gruplarının yöneticilerine ve bu büyük milletin
şerefli temsilcisi olan siz saygıdeğer milletvekillerine, tüm Afyontutar adına teşekkür ediyor; yeni
çalışma döneminde buluşuncaya kadar hepinize allahaısmarladık diyorum. (Alkışlar)
geleceğinin

BAŞKAN

- Teşekkür ederiz Sayın Yakın.
Bu arada, uzun bir sUreden beri aramızda bulunmayan ve başarılı bir ameliyat sonrası nekahet
dönemini tamamlayıp, aramıza katılan Sayın Sökmenoğlu'na, bütün arkadaşlarım adına ve Başkan
lık Divanı olarak "hoş geldiniz" diyorum. Kendilerine, yeniden sağlıklı, mutlu günler temenni
ediyoruz. (Alkışlar)
MUSTAFA MURAT SÖKMENOGLU (İstanbul)- Sağ olun Başkanım.
BAŞKAN -Do~ru Yol Partisi Grubu adın~ Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila; buyurun.

(DYP sıralarından

alkışlar)
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DYP GRUBU ADINA İSMET ATTiLA (Afyon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında, Doğru Yol Partisi ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Hepinizin bildiği üzere, 3 Şubat 2002 tarihinde Afyon'da, Sultandağı'nda, Çobanlar' da, Çay' da,
ve geniş bir alanda depremle karşı karşıya kaldık. Bir defa daha, depremde hayatını
kaybeden hemşerHerime Allah'tan rahmet diliyorum; geride kalanlara da sabır niyaz ediyorum.
Bolvadİn'de

O gün, gerçekten, Afyon'un büyük bir alanını kapsayan bu depremde, bu saydığım ilçeterin
48 beldede 128 köyde -gerekçede de yer aldığı üzere- aşağı yukarı 550 000 Afyonluyu ilgilendiren bir afetle karşı karşıya kaldık. Böyle afetierin bir daha olmamasını Yüce Mevla'dan niyaz
ediyorum.
yanı sıra,

beş

Bu kanun tasarısı, her zaman olduğu gibi, hep istim arkadan gelsin anlayışıyla, bu hükümetin,
ay sonra uyanarak, Yüce Meclise son gün getirdiği bir kanun tasarısıdır.

Nitekim, deprem olduğu gün, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcıları oraya gcldi1er,
hepsi büyük vaatlerde bulundular, "yıkılanı yaparız" dediler. Ne var ki, biz, Afyonlular olarak,
bugüne kadar, düne kadar bunu bekledik Nitekim, deprem bölgesindeki hemşerilerimizin, akşam
olduğu zaman, orada yalnız kaldıklarını gördüğümüz için de, bunu, her vesileyle dile getirdik.
Tabii, bugün, böyle bir kanun tasarısının getirilmiş olmasından ve Doğru Yol Partisi Grubunun
da, bugün, burada öncelikle görüşülmesine "evet" demesinden dolayı, bir Afyonlu olarak, Afyon
milletvekili olarak memnunum. Yalnız, çıkacak olan bu kanunla, gecikmiş bu kanunla, uygulama
nasıl olacaktır? İşte, beklediğimiz, bakacağımız da odur; çünkü, bu, bir yönetmelikte; yani, oradaki
kredi kullandırma işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi tarafından çıkarılacak
bir yönetmelikle tespit edilecektir. Şimdi, bu yönetmelik ne zaman çıkacak, ne zaman yayım
lanacak, burada ne gibi şartlar yer alacak; bunlar çok önemlidir, zaman bakımından önemlidir.
Bir de, bu kredilerin yerine gitmesi ve önceden, kooperatİf bezirganlarının o bölgede yer albu hükümetin ve Bayındırlık İskan Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresinin en çok dikkat
edeceği hususlardır; çünkü, bu kanurı tasarısının Meclise geleceğini hemşerilerim öğrenmiş. Öğren
dikten sonra da, birkısım insanlar, orada, kooperatİf kurma çalışmalarını yönetmek üzere, şimdiden
harekete geçmişler. Aldığımız bilgi budur. Aslında, hak sahibi olanlar kooperatİf kuracak ve onlara
kredi verilecek. Sonrası da, tabii, takibi bakımından, çok önem arz etmektedir.
maması,

Burada, köyler yok. Köyterin durumu ne olacak?
Afyon'da, yaz çabuk geçecektir. Uygulanan ekonomik politikalar itibariyle, esasen bUtUn Türkiye'de ekonomik kriz yaşanırken, Afyon'da bu depremin olması, hakikaten, o yörede yaşayan insanlarımızın -deprem olsun olmasın- Afyonurouzun yarasına tuz biber ekmiştir; Afyonlunun tabiri
de budur. Afyon'da -uygulanan politikalar itibariyle, her geçen gün dilnil arar hale gelmiş olunmasından dolayı- sadece deprem olan yerler zarar görmemiş, deprem olmayan yerlerde de zarar ortaya çıkmıştır~
Yol Partisi olarak, bu kredi kullandırma işinin en iyi· şekilde yapılması, yönetbir an önce çıkarılması konusu da dahil olmak üzere, bunların hepsini, tabii ki, bir görev
olarak takip edeceğiz.
Biz,

Doğru

meliğinin

Belediyelerle ilgili olarak, bu hükümetin, özellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlarının -he~
de dahil olmak üzere- yaptığı haksızlığı, bu kürsüden, bir defa daha dile getirmek istiyorum.
Belediyelerin, afete maruz olan belediyelerin afet kapsamına alınmasında, maalesef -daha önceki
afet kararnameleri Danıştay tarafından iptal edilmiş olmasına rağmen- bu hükümet, özellikle de bu
şerim
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hükümetin MHP'li bakanları -hiç kimse alınmasıri- bu konuda da adaletsizliğe, insafsızlığa alet olmaya devam etmektedirler. Hakça, adaletçe ve bayındırlık iskan müdürlUklerinin tespitlerine göre
belediyelerin afet kapsamına alınmasına bir sözOmUz olamaz; ama, gelin görün ki -Afyon'da da bu
vuku buldu- deprem olmadığı halde, depremde zarar görmediği halde, MHP'li belediyelerin hisselerinin artırılmış olması vicdansızlıktır, adaletsizliktir. Bu adaletsizliğin en önemli sebeplerinden
bir tanesi, İller Bankasına ayrılmış paylardan, afet olan bölgelere verilmesi, tamam; ama, ~fet olmayan bölgelere de bu para: kaydınlmak suretiyle, o bölgede yaşayan insanlar Doğnı Yol Partili
belediye diye veya:hut da muhalefete mensup belediyeler diye, bir şekild~, sözde, o belediye baş
kanı cezalandırılıyor; aslında, o belediye başkanı değil, o bölgede yaşayan insanlarımız cezalandırılıyor. Onun için -adaleti elden bıraktığınız zaman- işte, bugün, bu ülkede olanlar da, adaletin elden bırakılması sonucunda meydana gelmiştir ve bu hükUmet de, her zaman, her yerde, adaletsiz- ·
liği, çifte standardı sanki kendisine şiar edinmiştir. Bu sebeple de, hükümeti huzurumizda
kınıyorum.

Şimdi,

köylerdeki durum ne olacak; köylerle ilgili herhangi bir konu yok. Kış yakın, birçok
olacak, bu kış nasıl geçecek? Bu yönetmelik,
çalışma esasları, kredilendirme usulleri ne zaman yayımlanacak; hazır mı, değil mi, onu
bilemiyoruz, ne şekilde yapılacak? Başbakanın onayına sunulacak; Başbakanın onayına nerede
sunulacak; Başbakanhkta mı sunulacak, resmi çalışma ofisinde mi sunulacak, nasıl sunulacak, o da
belirsiz. ,
vatandaşımız, hemşerimiz çadırlarda; çadırlarda nasıl

:Ayrıca, bir.de, 50 trilyonluk bir parayı, bu Meclis, yetkiyle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına
veriyor; Afet İşleri, Karayolları ve İller Bankasında bunun bölüşümü nasıl olacak, kullanımı nasıl
olacak? Bu yetkiyi Meclis verecek; ama, Doğru Yol Partisi olarak, biz, bu yetkinin en iyi şekilde
kullanılmayacağına, partizanlık yapılacağına dair şikayetleri ve sıkıntıları şu andan itibaren görür
gibi oluyoruz._ Hiç değilse, depremle ilgili konularda oynamayın.
Nitekim, buraya muhtelif zamanlarda geldiniz; deprem vergisi adı altında salma yaptınız ve
deprem vergisinin depreme uğrayan bölgelere gitmediğini de, bir arkadaşımızın soru önergesine
verdiğiniz cevapta ifade ettiniz. O, deprem vergisinde toplandığınız paralar da bUtçe açıklarına gitti. Elinsaf demek, herha:Idc, en doğru yol olacaktır.
Şimdi,

burada, deprem olduğu günden itibaren Afyon'a koşan Kızılayımızın mensupianna olmak üzere- huzurunuzda, bir Afyonlt.ı olarak teşekkür ediyorum. O gün,
hakikaten, koştular ve yaralar sarıldı. Sayın ,cumhurbaşkanımız, Genelkurmay Başkanımız da geldiler; duruma vazıyet ettiler ve onlara da huzurunuzda ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli Başkanı başta

Şimdi, bir gerçeği burada ifade etmekte fayda var. Ülkemiz deprem bölgesi olduğuna göre, bu
gibi konuları sadece Kızılaya bırakmak doğru değildir; çünkü, vatandaşı Kızılayla baş başa bırak
mak, karşı karşıya bırakmak, gerçekten, sıkıntı yaratmaktadır. Hükümetler, ülkesi için vardır, milleti için vardır. Kızılayla vatandaşı karşı karşıya bırakıp, Kızılay çadır verdi vermedi, Kızılay aş
ocağı kurdu kurmadı gibi bir münakaşayla, depreme uğramış insanları karşı karşıya getirmek doğ
nı değildir. Onun için, Afet İşleri Genel MUdUrlüğü olduğuna göre, üstünde Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı olduğuna göre, onun üstUnde de Başbakanlık olduğuna göre, mutlak surette, çadır dahil,
diğer ihtiyaçlar dahil, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bu konulara da el atmak suretiyle ... Sadece
kurtarma yetmiyor; kurtarmada da fazla netice alınamıyor; ama, ondan sonrası gerçekten çok önemli; bu konuya önem ve öncelik verilmesi, hUkümetin birinci meselesi yapması da, bizim, Doğnı Yol
Partisi olarak teklifımizdir.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, huzurunuzda, yine Afyon Valisi ·Sayın Ahmet Özyurt'a teşekkürlerimi ve Şükranlarımı sunuyorum. Afyon'a geldigi günden itibaren gecesini gündüzüne katarak çalışan, Dinar depremi dolayısıyla da bUyük tecrUbesi olan SayınValimiz, bu defa
da, yine, özel idare imkanlarını kullanmak suretiyle yapabileceklerini yapmıştır. Nitekim "bir tugla
da sen koy" kampanyası açmak suretiyle vatandaşlarımızdan bir miktar para toplanmıştır. Tabii,
deprem bölgesinde zayiat görmUş insanlarımıza bu miktar bölUndUğU zaman, çok cUzi olarak düş
mektedir. Ben, başlangıÇtan beri, Afyon'a, Afyonlutara yardım eden bUtUn hemşerilerimize de
huzurunuzda teşekkürlerimi bir bo~ç biliyorum.
Şimdi, daha fazla zamanınızı almamak bakımından, Bayındırlık ve İskan Bakanımızın Afyonlu olması dolayısıyla Afyon'a ve özellikle de deprem nerede olursa olsun, görevi icabı yakın ilgi ve
alaka göstermesini, hangi konuda olursa olsun -afet kararnameleri de dahil olmak üzere- adaletsizlik yapmamasını, çifte standart kullanmamasını özellikle rica ediyorum; çUnkU, biz, bu konuları Afyon'a gittigimizde, depreme u~ramış h~mşerilerimizin dilek ve şikayetlerini-intikal ettirdigirniz
zaman söyledikleri şu oluyor: "Depremde siyaset yapılmaz." Evet, depremde siyaset yapmayalı m;
ama, sıkıntıyı çeken Sultandaglı, sıkıntıyı çeken Çaylı, Sultandagı'ndan sonra sıkıntıyı çeken
Çobaniarlı ve orada yaşayan insanlarımız; Bolvadinlimiz ve bUtUn deprem bölgesi. Dolayısıyla,
bize bu konuları intikal ettiriyorlar; intikal ettirilen .konuları da,. bizim, yilksek sesle dile getirmemizi tabii olarak istiyorlar; biz bunları dile getiriyoruz. Onun için, deprem bölgesinde, özellikle
gıda yardımında, çadır yardımında ilk günlerde yapılan senden-benden, benim adamım-senin
adamın ayırmasının da bundan sonra olmaması dileğini burada tekrar ediyorum.

Meclisimize, bu kanun tasarısına destek ·verdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum; hepinizi,
Dogru Yol Partisi Grubu ve şahsıin adına saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN

- Teşekkür ederiz Sayın Attila.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu· adına, Afyon Milletvekili

Sayın

Kayayerli; buyurun. (MP

sıralarından alkışlar)

MHP GRUBUADlNA MÜJDAT KAYAYERLİ (Afyon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
3 Şubat 2002 .tarihinde Afyon, Sultandagı, Çay, Bolvadİn, Çobanlar, Sülümenli, Gebeceler ve Afyon merkezinin birçok köylerinde meydana gelen deprem dolayısıyla, , Toplu Konut Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısıyla ilgili görUşlerimizi belirtmek üzere söz almış
bulunuyorum; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Özellikle, 48 beldede ve 123 köy yerleşim merkezinde toplam 500 000-525 000 civarındaki
deprem, gerçekten etkilemiştir. Bölgemizde çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen dUşilk
gelirli birçok vatandaşımız olup, özellikle köy. yerleşim yerleri, nüfusları itibariyle belde
belediyelerine dönüştilkierinden dolayı, belde halkının oturdugu konutların, mühendislik hizmeti
görmemiş, yöresel yapı, malzemeleriyle :.yani taş, kerpiç, samantı çamur gibi- in~a edilen yapılar- dan oluştuğu da bir gerçektir.'Bu yapıların üzeri kamış, sazlık ve sıkıştırılmış topraktan oluşan bir
çatı örtüsüyle kaplanmış olup, fen ve sanat kurallarına uygun olmayan bu yapılardan dolayı zoıun
lu deprem sigortası da yapılamamaktadır.
vatandaşımızı,

Özellikle, bu tasarıyla, Toplu Konut Kanununa eklenecek geçici maddeyle, Bayındırlık ve İs.;
kan Bakanlığı fen heyetleri tarafından, belediye yerleşim alanlarında belirlenen ağır hasar.lı ve yıkık
konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatiflere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Toplu Konut
İdaresi Başkanlığının mUştereken belirleyeceği us~l ve esaslara göre kredi verilmesi öngörülmektedir.
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Bu kredinin verilmesiyle ilgilj, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşUlen bu tasarının, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna getirilmesi için
emek sarf eden Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanına, üyelerine ve bugün olumlu oy vereceğine
inandığım siz milletvekilierine teşekkür ediyorum.
Özellikle, yerleşim alanlarında belirlenen -pek çok sayı söyleniyor- toplam 3 835 adet ağır
ve ·yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatiflere, kendi arsaları veya ilgili
belediyeler tarafından toplulaştıınla sonucunda elde edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar
için, Toplu Konut İdaresi aracılığıyla kredi verilmesi ve bu kredinin kullandırılmasına ilişkin usul
ve esasların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının müşterek teklifi
Uzerine Başbakan tarafından belirlenmesi; söz konusu kooperatifler için gerekli olan 70 trilyon
TL'nin Toplu Konut İdaresine; altyapı ve toplulaştırma işlemleri için ihtiyaç duyulan 50 trilyon
TL'nin ise Afet İşleri Genel MüdUrlüğU, Karayolları Genel MUdUrlüğü ve İller Bankası Genel
MUdUrlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde kullandırılmak üzere Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine aktarılması söz konusudur.
hasarlı

Değerli milletvekilleri, özellikle, inşa edilecek ve onarılacak yapılarla ilgili ihale, sözleşme,
ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmelerin her türlü vergi,· resim ve harçtan muaf tutulması öngörülmektedir.

Özellikle, söz konusu bölgenin tek gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu, yörede
gelirlerinin son derece düşük olduğu malumlarınızdır. Bu nedenle~ özellikle, köy iken nüfusları nedeniyle belde haline· dönüştürlll en belediyelerdeki konutların, fen ve
sanat kurallarına uygun olmayıp, taş, kerpiç, samanit çamur gibi yöresel yapı malzemelerinden inşa edildikleri de bilinmektedir. Ayrıca, söz konusu olan yapıların çok eski oldukları, her an hasar
görebilecek durumda bulundukları ve fen kurallarına aykırı inşa edildiklerinden zorunlu deprem
sigortası da yapılmadığı malumunuzdur. Diğer taraftan, yöre halkının gelir durumları itibariyle
modem konutlar inşa edilebilmesi mümkün görülmemektedir. Bu bakımdan, dargelirli vatandaş
larımızıp konut edinme arzusunu teşvik etmek üzere, cazibesini yitirmiş olan konut yapı kooperatİf
çiliğinin yeni bir yaklaşımla ele alınmasını doğru bulmaktayım.
yaşayan vatandaşlarımızın

Son yıllarda yaşadığımız deprem felaketlerinin, depremiere önceden hazırlıklı olunmasının ne
kadar hayati bir önem taşıdığını gösterdiği, devletimizin de bu alanda gerekli çalışmaları yaptığı ve
bugün sonuca ulaştığı ortadadır. Bu çerçevede zorunlu deprem sigortasına ilişkin düzenlernelerin
. yapıldığı ve doğal afet sigortası oluşturulduğu da bilinmektedir.
Tasarınin, doğal

afet sigortası kapsamı dışında kalan yerlerde yaşayan ve depremden mağdur
fen ve sanat kurallarına uygun modem konutlara sahip olabilmeleri için
kuracakları kooperatifierin devlet tarafından krediler yoluyla desteklenmesini öngördüğü; bu
nedenle, bir an önce kanuniaşmasında yarar görüldüğü de bilinmektedir. Bu b·akımdan, Afyon'daki
binaların -bu şekilde yapılmasından dolayı- kısa adıyla DASK olarak tarif ettiğimiz zorunlu deprem
sigortasına alınmadığı bilinmektedir. Tabii ki, Afyon'daki deprem zorunlu deprem sigortasının arkasından olmuştur. Zorunlu deprem sigortası işlediğinden, 3 Şubat 2002'de olan depreme müdahale
edilememiştir; bu sebeple, Afet Fonundan toplu konuta para aktarılarak Afyon'da meydana gelen
depremi n üstyapı ve altyapıyla ilgili. problemierin çözümünde; ucuz kredilendirme yoluyla, ancak
bu kanunla bir çözüm bulunabilecektir, Afyon'daki vatandaşlarımızın mağduriyetleri de ancak bu
kanunla çözUme kavuşabilecektir.
olan

insanlarımızın
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Bugün, köyleri mizde bir problem yoktur. Köylerimizde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkilileri, uzmanları her .türlü çalışmaları yapmış ve şu anda birkaç köyde konutlar yapılmaya baş
lanılmıştır; bu da vatandaşlarımızı sevindirmiştir. Ancak, bütün vatandaşlarımız adına şunu söylemek istiyorum ki, buradaki konutların en azından yaz aylarında bitirilmesi ve ekim-kasım ayına
kadar yetiştirilmesi söz konusudur. Eğer deprem konutlarını kışa kadar yetiştirebildiğimiz takdirde
vatandaşlarım ız önümüzdeki kışı çadırlarda geçirmeyeceklerdir.
57 nci cumhuriyet hükümetine, iktidar partisinin grup başkanvekilierine ve. dün Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşüldüğü için, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza Afyonlular adına teşek
kür ediyorum; yine Afyonlular adına, Yüce Meclisimizin üyelerine de teşekkür ediyorum; çünkü,
hükümetimiz böyle bir çözüm yolunu bulmuş ve çözüm üretmiştir. Ancak, hala Çay SEKA Fabrikasının ne olacağı meçhuldür. Yine, yerle bir olan Afyon Çay Küçük Sanayi Sitesinin ne olacağı,
yakında yapılacak toplantılara ve bununla ilgili yapılacak olan teşebbüslere bağlıdır. Bu bakımdan,
Çay SEKA Fabrikasının ve Çay Küçük Sanayi Sitesinin de bu yaz döneminde bulunacak kaynaktarla yaptırılmasının uygun olacağını burada ifade etmek istiyorum.
Özellikle Çay Küçük Sanayi Sitesi ı O000 vatandaşımıza hitap etmektedir. Burada çalışan ustalar, kalfalar ve çıraklar çevre iliere taşınmışlardır ve ı O000 kişi buradan ekmek yemektedir. Çay
Küçük Sanayi Sitesi ile Çay SEKA Fabrikasına, maalesef, ne Maliye Bakanlığından ne de
Hazineden yeterli kaynak aktarılamamıştır. Bu bakımdan, Maliye Bakanlığımızı ve Hazineden
sorumlu Bakanımızı göreve davet ediyomm.
Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısına vereceğimiz olumlu oylarımızla, depremde zor
duruma düşmüş olan Afyonlu vatandaşlaı:ımızı sevindirmiş olacağız diye düşOnOyomm. Deprem
evlerinin 2002 yılının kasım ayına kadar yapılması, elbette, bUtOn Afyonlu vatandaşlarımızı ve depremden zarar görenleri sevindirecektir.

Siz milletvekillerimizin, olumlu oylarıyla da depremde zarar görenlere yardımcı olacağınızı
ümit ediyor; fazla vaktinizi almamak için, depremzedelerle birlikte olduğunuzu düşünüyor, hepinize
sevgi ve saygılarıını sunuyorum.
Teşekkür

ediyomm. (MHP.ve DSP sıralarından

BAŞKAN

- Teşekkür ederiz ~ayın Kayayerli.

Adalet ve

Kalkınma

Partisi Grubu

adına,

alkışlar)

Afyon Milletvekili

Sayın

Sait Açba; buyurun. (AK

sıralarından alkışlar)

Parti

AK PARTi GRUBU ADlNA SAiT AÇBA (Afyon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 883
sıra sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde, Adalet

ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyomm; hepinizi

saygıyla selamlıyomm.

Türkiye'de ekonomik depremin bütün boyutlarıyla ülkeyi sarstığı ve belirsizliğin had safhaya
bir ortamda, Afyon depreminde konutlarını kaybedenierin ümitle bekledikleri bir yasa
tasarısını görüşüyomz. Toplumun ağırlıklı bir kesiminin, siyasal iktidarın iktidarsızlığından emin
olduğu, son nefesleriyle ayakta durmaya çalıştıkları bir dönemde, depremle ilgili bir yasa tasarısını
görüşüyoruz, hem de yasama döneminin sonunda, son gününde.
çıktığı

Afyon depreminde, 3 Şubatta, neredeyse yarım milyona yakın vatandaşımız deprem şoku alinlemekteyken, son iki ayda da ülkenin ciddi bir ekonomik krize doğru sürüklenmesi, bu
vatandaşlarımızı ikinci bir şokta karşı karşıya bırakmış bulunmaktadır. 3 Şubat 2002 tarihinde, Afyon İlimizde, Sultandağı merkezi olmak üzere, 48 beldemizi, ı23 köy yerleşim alanımızı etkileyen
tında
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geldik. Can kaybı sınırlı olmasına ratımen, 3 835 agır hasarlı konutun
evleri yıkılanlar, kışı nasıl geçireceklerinin kaygısı içerisinde, endişeli olarak, kçndileri için neler yapılacagını beklemektedirler.

. bir depremle

karşı karşıya

yıkılmasıyla sonuçlandı. Şimdi,

3 Şubat depreminden hemen sonra, Zorunlu Deprem Sigortası Yasa Tasarısı Meclise hemen
sevk edildi ve komisyonlarda acil olarak görUşüldü. Hepinizin malumu oldugu gibi, zorunlu deprem sigortası uygulamasına kanun hükmünde kararnameyle başlanılmıştı.
Eylül 2000'de, zorunlu deprem sigortası uygulamasına başlanılmış; ama, bununla ilgili yasal
düzenierne -zorunlu deprem sigortasıyin ilgili kanun hükmünde kararnarnelerin eksikliklerini gidermek açısından- hemen AfYon depremi sonrası, komisyonlarda hızlı bir şekilde görüşütüp Genel
Kurula indirilmişti; ama, Genel Kurula çok uzun süre önce ~ndirilmiş olmasına rağmen, bugüne
kadar, zorunlu deprem sigortası yasasının çıkmaması, bir bakıma, hükümetin vurdumduymazlığıy
la ancak telif edilebilir olan bir husustur.
Zorunlu deprem sigortası kapsamı içerisinde, köy yerleşim alanlan hariç olmak üzere, diğer
beldelerde ve diğer şehir alanlarında zorunlu deprem sigortasını yaptırmayan vatandaşların, bir depreme ~aruz kaldıkları takdirde, devlet desteğinden, yani Afet Yasası kapsamındaki destekten mahrum kalacakları konusundaki bir düzenleme, Eylül 2000'den itibaren devreye girmişti. Tabii, bu
düzenleme, bir bakıma, AfYon depremi sonrası, yasa şeklinde, tamamıyla· hayata geçiritmek isteniyordu; ama, maalesef, bugüne kadar hayata geçirilemedi.
Tabii, zorunlu deprem sigortası, AfYon depreminde mağdur olan insanları çok yakından ilgilendiriyordu. Daha önceki depremlerde mağdur olan insanlar, evleri yıkılan insanlar, bir bakıma,
zorunlu deprem sigortası uygulamasından önce, rahatlıkla, 7269 sayılı Afet Yasası kapsamında devlet desteğini elde edebiliyorlardı; ama, AfYon depreminden sonra, zorunlu deprem sigortası bir
bakıma devreye sokulmak suretiyle, bu devlet desteğinden mahrum bırakıldılar; ama, bunun, biz,
uygun bir yöntem. olduğunu, uygun bir yol olduğunu, adaletli bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Plan
ve Bütçe Komisyonunda yapılan çalışmalarda, Sayın Derviş'in de hazır olduğu çalışmalarda, zorunlu deprem sigortası sisteminin pek çok eksiklikleri içerdiğini, gerçekten, Türkiye'de deprem
meselesine gerçek anlamda çözüm bulmadığını, burada toplanan kaynakların önemli bir kısmının,
maalesef, devletin içborçlarının finanse edilmesi için kullanıldığını, yine, önemli bir kısmının da
koruma almak üzere yurtdışına transfer edildiğini; dolayısıyla, Türkiye'deki deprem riskine karşı bu
riski karşılamaya yeterli bir kanun olmadiğını, çok değişik boyutlarıyla ifade ettik. Tabii, bugüne
kadar gelmemesinin nedeni, bu kanunun ciddi bir şekilde eksiklikleri içermesidir. Hükümetin, bu
eksiklikler nedeniyle, bu kanunu görüşmek içi~buraya, Genel Kurula getirememesinin çok ciddi
nedenleri olduğunu düşllnüyoruz.
Tabii, zorunlu deprem sigortası bahane edilmek suretiyle, AfYon'da depreme maruz kalan indevlet desteğinden mahrum bırakılınaları adaletli bir yol değildir diye ifade ettim,
Anayasaya aykırı bir duiJ.ım olduğunu da bu arada ifade etmek isterim; çünkü, kanun hükmünde
kararnameyle yapılan bir düzenlemenin, kalkıp, yasa çıkarılmaksızın, bu düzenlemeyle, diğer
yasalardaki birtakım uygulamaların devredışı bırakılmasının Anayasaya aykırı olduğunun da açık
bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda, mevcut yasaya, Zorunlu Deprem Sigortası Yasasına ilave bir hüküm getirmek suretiyle, yine, 7269 sayılı Yasa çerçevesindeki
devlet desteğinin, bu yasanın çıkarılmasında11 sonra hayata geçirilmesi gerektiğinin en uygun yöntem olduğunu. ifade· ettik, bu konuda önergeler verdik, maalesef, hükümet kanadı bu önergelere
yanaşmadı, çok ~ bir oy farkıyla bu önergeler reddedildi. Eğer, o zaman, Zorunlu Deprem Sigorsanların
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tası Yasası görüşüldUğU

zaman, bu, hayata geçirilmiş olsaydı, şu ana kadar ciddi bir zaman kazanıl
Afyon'da depreme maruz kalan vatandaşlarımızla ilgili olarak, şu ana
kadar, pek çok mesetede önemli m'esafeler katedilmiş olacaktı.

mış olacaktı. Dolayısıyla,

Bakınız,

Afyon depreminde, deprem in merkez üssü olan Eber Beldesindeki yapılara dikkat etkerpiç, samanit çamur gibi yapı malzemelerinin kullanıldığı yapılar ağırlıkta, yUZde
80'lerde, yüzde 90'larda; çatılar da -biraz önce ifade edildiği gibi- kamıştan, sazlıktan, sıkıştırılmış .
topraktan yapılan çatı tarzında. Yani, hiÇbir yapı standardına uygun olmayan yapılaşmanın söz
konusu olduğunu görüyoruz bu beldede. Afyon'da, konutların yoğun olarak yıkıldığı yer~erde de
yapılaşmanın bu şekilde olduğunu açıkça görüyoruz. Böyle bir yapının, standartdışı, fen ve sanat
kurallarına aykırı olan bir yapının, zaten, zorunlu deprem sigortası kapsamında mütalaa edilmesine
de hiçbir zaman için imkan yoktur. Böyle bir yapının ~orunlu deprem sigortası kapsamında mütalaa
edilmesi suretiyle, konutları yıkılanların devlet desteğinden mahrum bırakılmalarının mantıklı bir
tarafı da yoktur. Şu anda, köyler hariç, diğer yerlerdeki yapılar zorunlu deprem sigortası kapsamı
dışına alınmış bulunmaktadır; ama, mevcut yapıların özelliğine baktığımızda, Afyon'da da, pek çok
Anadolu kentinde de, sigorta e~ilebilir nitelikte olmayan yapıların, maalesef, zorunlu deprem sigortası kapsamı içinqe olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla, bu konuda ciddi bir ayırımın yapılmasına
ihtiyaç vardır. Bilhassa turistik yörelerimizi dikkate aldığımızda, pek çok köyde, depreme maruz
kalan yapılar devlet desteğine tabidir; ama, köylerde, bilhassa turistik yörelerde öyle binalar; öyle
yapılar vardır ki, bu yapılar, birinci sınıfyapılardır, sırfköy yerleşim alanında bulunmaları nedeniyle bu birinci sınıfyapılar da, maalesef, devlet desteği kapsamı içinde tutulmaktadır, böyle bir tezatla karşı karşıyayız. Yapılması gereken şey, bu tezatın ortadan kaldırılmasıdır.
tiğimizde, tdŞ.,

Mevcut yasal düzenlernede getirilen husus, deprem mağdurlarına, kendi arsaları ve toplulaştır
ma sonucu elde edilecek arsalar üzerinde konut yapabilmeleri için, gerekli kredi desteği verilmek
üzere, Toplu Konut İdaresine 70 trilyonluk bir kaynağın ayrılmasıdır. Diğer taraftan, toplulaştırma
ve altyapı işlemlerinin yapılabilmesi için de, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı.bütçesindeki afet tertibine 50 trilyon liralık kaynağın aktarılması şeklinde bir düzenleme, mevcut yasal çerçevede, yasa
tasarısında ortaya konulmuştur.
Tabii, önemli olan, deprem mağdurhirının hızla konut sahibi olmalarını sağlayacak şekilde iş
lemlerin hızlandırılmasıdır. 3 Şubattan bugüne kadar geçen süre oldukça önemli bir süredir.
Dolayısıyla, kış gelmeden yıl sonuna kadar, gerçekten, deprem mağdurlarının, bir an önce, bir
bakıma konut sahibi olmaları konusunda hükümetin çok ciddi adımlar atması gerektiğini burada
yine . tekrarlamak istiyorum.
.

, Deprem felaketinin, sadece sigorta sistemiyle çözülemeyeceği açıktır. Önemli olan, depremi
felakete dönüştüren 'nedenleri tespit etmek, bu nedenlerle ilgili olarak yasal çerçeveyi tamamlamak
ve bu konuda acil adımlar atmaktır; ama, hükümetin, maalesef, depremi felakete götüren nedenleri
tespit edip bu alanda çok ciddi anlamda yasal adımları atinadığını, muhtemel bir depremde can ve
mal kaybı konusunda ciddi önlemlerin alınmadığını da açıkça görmekteyiz.
Can ve·. mal kaybını azattmanın · en önemli yollarından biri de, mevcut yapıların depreme
ölçmek ve dayanıksız olanları, şayet güçlendirilebiliyorsa güçlendirmek, gUçlendirilemiyorsa bu yapıları tahliye etmek ve yıktırmaktır.
dayanıklılığını

Tabii, güçlendirme çalışmaları için yapı envanterinin çıkanlmasına ihtiyaç vardır. Diğer taraftan,
ve zeminin depremde nasıl etkileneceği konusunda risk analizinin yapılmasına ihtiyaç varbu hayati meseleler konusunda, maalesef, bugüne kadar ciddi bir adımın atılmadığını görüyoruz.

binaların
dır;
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Tabii, İstanbul'la ilgili zaman zaman çeşitli senaryolar ortaya konuluyor. Muhtemel bir depremde yapıların nasıl etkileneceğinin tespitine yönelik görevli bir kamu kuruluşu da ortada değil, güçlendirmeyle ilgili yasal bir zemin de ortaya konulmuş değil; yıktınlması gereken binatarla ilgili
yasal çerçeve de sağlanmış değil.
Yine, 30 Şubat 2000 tarihinde İstanbul Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, maalesef, Marmara depreminden en fazla etkilenecek olan İstanbul sahil şeridinde acilen onarım yapılması ve
güçlendirilmesi gereken konut sayısının 102 000 olduğu ifade ediliyor; gerçekten bu, tüyler ürpertici bir rakamdır. ·
Depremlerde görülmüştür ki, en çok yıkılan, en çok hasar gören, maalesef, kamu kurumu
Bu, Adapazarı'nda görülmüştür, İzmit'te, Gölcükte görülmüştür; yine, Afyon'da bütün
boyutlarıyla görülmüştür. Bugün, İstanbul'da en son depremde 2'683 binada hasar görülmüş, tespit
çalışmaları yapılmıştır; ania, depreme dayanıklılıkları, maalesef, ölçülememiştir. Hasarlı kamu
binalarının onarımı ve güçlendirilmesi için yeterli ödeneğin de bugüne kadar aktarılamadığını,
maalesef, üzülerek belirtmek istiyorum.
binalarıdır.

Yine, Sayın Işıkara'nın geçmişte bir açıklaması vardı; İstanbul'daki hastanelerle ilgili verdiği
rakamlar gerçekten tüyler ürperticidir; 323 hastanenin 279'unun güçlendirilmesi gerektiği noktasın
daki açıklamabirinci ağızdan yapılmış olmasına rağmen, bu konuda önemli bir adımın atılmadığını
da, maalesef, üzülerek görüyoruz.
Tabit Türkiye'de sadece depremler, tabii afetler söz konusu değil; Türkiye, maalesef, geçmiş
te, 200 I yılında, ciddi bir ekonomik kriz yaşadı, maalesef, son iki aylık dönemde de ciddi bir
ekonomik krizin içerisinde bulunmaktadır. Ekonomik kriz, ekonomik göstergelerdeki olumsuzluklar, maalese~, had saflıaya gelmiştir; ama, böyle bir tablo ·karşısında, vurdumduymaz bir şekilde,
hükümet ortakları ekonomideki bu çöküntÜyil sadece seyretmekle yetinmektedirler.
Siyasi belirsizlik nedeniyle ekonomi yünetilememektedir. Siyasi belirsizliğin piyasalar üzerinde ciddi olumsuz etkisi vardır. Dolar, iki aylık dönem içinde hızlı bir şekilde yükselmiştir. İki aylık
bir dönemde, 3 Mayıstan 26 Hazirana kadar geçen dönemde, maalesef, dolar, yüzde 20 oranında artmıştır; adeta 2001 krizindeki artış seyrine benzer bir artış yaşanmıştır. Dolardaki bu artışın
ekonomide büyük bir bedeli vardır, devlet maliyesinde büyük bir bedeli vardır. Pek çok ekonomik
birimler, bilhassa ihracata dayalı ekonomik birimler ithalata bağımlı olarak çalışmaktadırlar. Dolardaki bu ani sıçramalar, ihracata yönelik ekonomik birimlerin ihracat yapamaz hale gelmelerine
neden olmaktadır. Bunun kısa bir süre sonra ekonomide yansıması görülecektir. Diğer taraftan, devlet maliyesine de ciddi bir maliyeti vardır. Faizdışı fazladan bu hükümetin, hiçbir zaman için bahsetmeye, faizdışı faziayla ilgili yorum yapmasına, son iki aylık ekonomik gelişmeler sonucunda, artık hiç gerek olmadığını da ifade etmek isterim.
Bakınız,

dolardaki bu yüzde 20'lik artış neyi beraberinde getiriyor devlet maliyesinde; devletin
yüzde 29'u, yaklaşık 36 katrilyonu döviz ve dövize bağlı harçlardır. Dolardaki yüzde
20'lik artış, maalesef içborçların döviz ve dövize endeksli olanlarında 7 katrilyon 200 trilyon liralık
bir artış ortaya çıkarmıştır; yani, iki aylık dönemde sadece içborçlardaki bu fatura, bu siyasi belirsizliğin, faturasıdır. Bu 7,2 katrifyon lira ne anlama gelir diye düşündüğümüzde, bakınız, sizlere
ifade edeyim: Nisan ayına kadar dört aylık dönemde devletin vergi gelirleri 15 katrilyon 200 trilyon
liraydı; bunun 7,2 katrilyon lirası ... Maalesef, bu iki aylık siyasi belirsizlik döneminde, bir taraftan,
Ecevit'in hasta olmasına rağmen, bu konuda din~nmesi nedeniyle, diğer taraftan, idam 'tartışmaları,
Avrupa Birliğiyle ilgili tartışmalar konusunda hükümet üyeleri arasındaki derin anlaşmazlıkların oliçborçlarının
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ması

nedeniyle, maalesef, krizin her geçen gün yapılmakta olduğunu üzülerek görüyoruz; ama, bu
ekonomik çöküntü karşısında hükümetin, gerçekten, başta Başbakan olmak üzere bütün üyelerinin
sorumsuz bir şekilde davrandıklarının da, yine, altını çizmek istiyorum.
Değerli

milletvekilleri, sadece dolardaki tırmanış değil ekonomiyi etkileyen, ekonomik krizi
taraftan, nisan ayı itibariyle, faiz oranları, devletin içborçlanma senetlerindeki
tahakkuk eden cari faiz oranları yüzde 53'ler civarındaydı; ama, en son ihalelere bakınız, ı8
hazirandaki ve daha sonraki günlerdeki ihalelere bakınız, bu miktar nereye çıktı; yüzde 75'e çıktı;
yani, aşağı yukarı 23 puan, yüzde 23 oranında içborçlanmanın maliyeti arttı. Haziran sonuna kadar,
zaten, devlet, ı ı katrilyon lira borçlanmak durumundaydı. Borcu borçla ödediği için, ~orç itfası
yapmak durumundaydı, borcu borçla ödediği için, yeniden borçlanmak durumundaydı; dolayısıyla,
ekonomide enflasyon hedefinin yüzde 35 olduğu bir durumda içborçlanma faizlerinin yüzde 75'e
oturması, bu hükümetin, ne enflasyon hedefini tutturabileceği konusunda ne büyürneyi sağ
layabileceği konusunda ne de diğer ekonomik hedefleri tutturabileceği konusunda en ufak bir yargının ortaya konulması mümkün değildir. Şu anda ekonomik program, tamamıyla iflas etmiştir.
Başbakanın, hasta olmasına rağmen, kuru inadı yüzünden, Türkiye ekonomisinin hızla çökmekte
olduğunu ve ekonomik krizin derinleşmektc olduğunu ve ortakların da bu duruma bigane kaldık
larını ve halkımızın bu ekonomik krizin altında ciddi anlamda iniernekte olduğunu, maalesef,
hepimiz görüyoruz. Bu konuda sorumluluğu olanların, sorumluluklarını yerine getirmediklerini de,
yine, açıkça ifade etmek istiyorum.
derinleştiren; diğer

Tabii, ortada ekonomik deprem var. Sebebi nedir; siyasi belirsizlik, hilkümete gilvensizlik. Bir
taraftan Başbakanın hastalığı, diğer taraftan da ortaklar arasındaki uyuşmazlık konusunda, bu ülkedeki yönetimin, maalesef, ekonomiyi yönetemediği konusunda bütün birimler hemfikirdir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN

- Sayın Açba, I dakika içerisinde toplayın efendim.

SAiT AÇBA (Devamla)- Bunun dışında, halkımız ~a., bu hükümetin tamamıyla ortadan kalkıp,
bir bakıma, bu hükümetin salıneyi terk edip, erken seçime ciddi anlamda gitmesini beklemektedir.
Bugün, Sayın Başbakanin bazı açıklamaları vardı; tabii, Sayın Başbakan, içeride başka ifadeler
da farkı ifadeler kullanıyor. Tabii, Sayın Başbakan adına, yine, DSP kanadın
dan onurlu bir davranış sergilendi. Başbakanın çekilmesi konusunda, hastalığının ekonÖmik krizi
derinleştirdiği konusunda halkın hislerine tercüman olan 9 arkadaşımızın onurlu davranışıyJa, bir
bakıma, Başbakanın durumu gözden geçirilmiş oldu. Ben, DSP kanadından diğer arkadaşlarlmızın
da, Ulkenin bu hazin tablosunu dikkate alarak "önce Ecevit değil, önce Türkiye" demek suretiyle,
hızlı bir şekilde erken seçim kararının alınmasına yardımcı olmalarını tavsiye ediyor, mevcut
yasanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.(AK Parti, DYP ve SP
kullanıyor, dışarıda

sıralarından alkışlar)

Teşekkür

ediyorum

Sayın Başkanım.

BAŞKAN- Teşekkürler.

Anavatan Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy konuşacaklar.
Buyurun Sayın Özsoy. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADlNA HALiL İBRAHiM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 883 sıra sayılı, Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; Yüce Meclisi,
şahsım ve ANAP Grubu adına saygıyla selamlıyorum.
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Değerli

milletvekilleri,! 3 Şubat 2002'dc Afyon'un doğu kesiminde meydana gelen deprem,
vesilelerle, bu kürsüden, sizlere, en ince teferruatına kadar anlatılmaya, mağdurların sesi
duyurutınaya çalışıldı. Yani, o günden bugüne beş ay geçmesi~e rağmen, birçok arkadaşımız, pek
çok sayın bakan, bu kUrsUden, bu konuda bilgi verdiler, tartıştılar, bazı önerileri de getirdiler.
çeşitli

3 Şubat 2002'deki Afyon Sultandağıdepreminden, merkez ilçe de dahil olmak üzere, 5 ilçe, 48
belde ve 123 köyümUz zarar görür görmez, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genelkurmay
Başkanımız, Sayın Başbakanımız, sayın başbakan yardımcılarımız, sayın bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz, sivil toplum ör~Utlerimiz ve milletin büyüklüğüyle mUsemma olmak üzere, hayır
sever pek çok insanımız Afyon'a geldiler, yaraların sarılacağını ifade ettiler.
Tabii afete uğramış insanlar "yaralar sarılacak" sözünün ne zaman gerçekleşeceğini ümitle beklediler; çünkü, önlerinde örnekleri vardı. ı Ekim ı 995'te Afyon'un güneybatı bÖlgesinde meydana
gelen Dinar depreminde, devlet, Dinar'a sahip çıkmış, yepyeni, yedinci bir Dinar'ı imar etmiş ve
Dinarlıların hizmetine sunrnuştur. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde ·Marmara Bölgesindeki dört vilayetİnıizde meydana gelen afete, yine, devletimiz sahip çıkmış, geçici, kalıcı, kira,
ve.saire adı altında her tUrlU maddi yardımda bulunmak üzere, adeta, devlet olarak, millet olarak
seferber olmuştur.
Ayrıca, 1998 senesinde Adana Yüreğir'de meydana gelen deprem dolayısıyla, o günün
hükUmeti ve devlet, oraya da sahip çıkmış ve Dünya Bankası ile Avrupa Kalkınma ve İskan Fonundan aldığı kredilerle, vatandaşlarına, kira, geçici konut ve daimi konut olarak pek çok hizmeti sunmaya başlamıştır.
Şimdi,

3 Şubatta da, bütün yetkili ve etkililerden Afyon halkının beklediği böyle bir haberdi,
böyle bir girişimin hayata geçirilmesiydi; fakat, oraya gelen ve "yaralar
sarılacaktır" diyen etkili ve yetkililerin önünde bir mania vardı; ı 999'un aralık ayında neşredilen
kanun kuvvetindeki Zorunlu Deprem Sigortası Kararnamesiydi. Bu kararname gereği, belediye olan
bölgelerde afete uğrayan vatandaşiara herhangi bir yardımın yapılması mümkün değildi. O tarih
itibariyle zorunlu deprem sigortası yaptıran insanların Türkiye'deki oranı yüzde 8, Afyon'un o bölgesinde, Sultandağı, Çay, Çobanlar, Bolvadİn ve Afyon Merkez dahil olmak üzere, bu oran yüzde
4'tü; yani, 100 evden, 100 meskenden ancak 4'U sigortalanabilmişti. Belki iyi tanıtılamamıştı, belki
vatandaşa iyi anlatılamarnıştı, belki bunun faydaları halkın dikkatine sunulaınamıştı; neye sayarsanız sayın, o güne kadar, 3 Şub,g,t gününe gelinceye kadar, pek çoğumuz, halkımızın pek çok
· kesimi, bu kanun kuvvetindeki ~aramameden haberdar değildi. Siyasiler olarak bizim beklediğimiz,
bu Zorunlu Deprem Sigortası Karamamesinin kanuniaşması sırasında, geçici bir maddeyle
yapılacak değişiklikle "Afyon'daki deprem bu kanuna tabi değildir" cUmlesiyle, yine, Dinar'da olduğu gibi, Marmara Bölgesinde olduğu gibi, Ada~a-Yüreğir'de olduğu gibi, devletin, bUtUn imkanlarıyla Afyon'daki depremzedelere sahip çıkmasıydı; fakat, 824 sıra sayısını almasına rağmen,
komisyonlardan geçen bu kanun kuvvetindeki kararnamenin kanunlaşmasına dair tasarı, bugüne
kadar, maalesef, Meclis gündemine gelememiştir. Tabii, yardım yapılmamış mıdır bu beş ayda; fevkalade yardımlar yapılmıştır; sivil toplum örgütleri, Kızılayını ız, Sosyal Yardırnlaşma ve Dayanış
,mayı Teşvik Fonundan devletimi'z, bazı kurum ve kuruluşlar, hayırsever vatandaşlar, her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaya devam etmişlerdir.
Bu arada,· sözün buras ında, özellikle, Afy'on Valisinin açtığı kampanyaya gösterilen ilgiden...
Yedi senedir Afyon'da hizmet veren ve dolayısıyla, iki deprem gören Afyon Valisi, devleti temsil
ederek, bütün gücüyle vatandaşların yanında olduğunu göstermiştir; bundan dolayı da, bu kürsüden,
kendilerine, teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak isterim.
böyle bir

girişimdi,
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Tabii ki, devletin yardımları, Valiliğin açtığı kampanya, belediyelerin yaptığı yardım, açılan
vesaire, halkın memnuniyetini, takdirini kazanmıştır; ama, köklü bir çözüm değildir.

aşevle'ri

3 835 tane yıkılınası gerekli, zaruri olan ve ağır hasar tespit edilen yer vardır; köyler hariç.
Evet, köylerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapmakta ve "evini yapana
yardım" metoduyla her türlü yardımı götürmeye çalışmaktadır. Esas m~sele, ki, afetin en çok zarar
verdiği, hasarın en çok olduğu yerler; yani, belediyelerin olduğu yerleşim yerleridir.
Onun için, bir milletvekili olarak, bir Afyon milletvekili olarak ve Afyonlutarın da heyecanına,
uygun olarak bir kanun teklifi verdim. Dedim ki, ı 998'de, 22 ilimiz, kişi başına düşen
gayri safi milli hasıla ı 500 dolardan düşük olduğu için kalkınmada öncelikli il yapıldı. 1995'te Afyon'un güneyi çöktü; Dinarıyla, köyleriyle, Başmakçısıyla, Dazkırısıyla, Evcileriyle ... Şimdi de
doğusu çöktü; Çobanlarıyla, Bolvadiniyle, Çayıyla, Sultandağıyla, Merkeziyle; hem ekonomik
olarak çöktü hem de maddi olarak, mesken olarak, işyeri olarak, sanayi olarak çöktü. Dolayısıyla,
Afyon'da, ekonomik krizin de sebep olduğu yetmezlik neticesi, kişi başına düşen gayri safi milli
hasıla ı 200 dolara düştü; yani, aranan kriterler kalkınma oranı olan 5 sayısının da çok altına düş
tü. Afyon'un, artık, tekrar eski Afyon olabilmesi, tekrar eski ekonomik yapısını, canlılığını
kazanabilmesi için, mutlaka, kalkınmada öncelikli il olması gerektiğine inanarak kanun tekliflmizi
verdik; fakat, bugüne kadar, komisyonlarda gündeme alınmadı.
düşüncelerine

Ayrıca, bu afet bölgesindeki küçük belediyeler başta olmak üzere, çeşitli altyapı nedeniyle, İl
ler Bankasına, Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalara ve diğer kurumlara olan borçlarının affı için de
bir kanun teklifi verdik. O da,.bugüne kadar, maalesef. komisyonlara ve Genel Kurula getirilmedi.

Ben, Afet Kararnamesinin boyutlarına, içeriğine girmek istemiyorum. Afet Kararnamesiyle,
belediyeler, bir nebze olsun, kendi imkanlarını da katarak, harap olan altyapılarını düzenlemek için
ellerinden geleni yapmaktadırlar.
Değerli

milletvekilleri, devlet, bütün imkanlarına ve bütün bu ekonomik konjonktüre rağmen,
edebilmenin yolunu aramiştır. Bu yolda, Toplu Konut vasıtasıyla, vatandaşları
· kooperatifleştirerek, onlara uzun süreli ve düşük faizli kredi verme yolunu bulabilmiştir. Bu, belki
yeterli değildir; ama, bugUnkü şartlarda, bugünkü ekonomik krizde devletin yapabileceği en büyük
yardımdır; belki de, meriyettc olan Zorunlu Deprem Sigortası Kararnamesine rağmen, başka bir
çıkış yolu yoktur. 70 trilyon lira Toplu Konuta, 50 trilyon lira da İller Bankası, Afet İşleri Genel
Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğünce sarf edilmek Uzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
emrine tahsis yapacağız. Her iki kuruluş bir araya gelecek ve Türkiye'deki kooperatifçiliğin şu andaki durumunu da gözönüne almak suretiyle, her türlü tedbiri alarak, istismara katiyen mOsarnaha
etmeyecek şekilde, bunun yönetmeliğini hazırlayacak; dolayısıyla, çıkacak bu kanunla, Ulkemizde
ilk defa, bir afet bölgesinde, yeni bir yardım şekli hayata geçirilecektir. Onun için, çok hassas olmamızda büyük fayda var diye düşünüyoruz ve diyoruz ki, çıkacak bu kanunla beraber, Türkiye'de,
kooperatifçilik ruhu da yeniden yeşerecektir. Biliyorsunuz, kooperatİfçitikten dolayı, özellikle inşaat sektöründe, pek çok kimse mağdur edilmiştir.
·
o bölgeye

yardım

inşallah, bu kooperatifierin kuruluşu, işleyişi, kredi kullanışı ve başına getirilecek insanlarla
idaresi zapturapt altına alınarak, bu istismara meydana verilmez temennisiyle, çıkacak bu kanunun,
özellikle Afyon'daki depremzedelere hayırlı olmasım diliyorum. Bu kanunun çıkmasında önayak
olan, başta Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanımıza ve Toplu Konuttan sorumlu Devlet Bakanımıza,
ayrıca, bu kanun tasarısını bugüne yetiştirmek için dOn geç saatiere kadar çalışan Plan ve Bütçe
Komisyonuüyelerimizeve Dördüncü Yasama Yılının son toplantısında bu kanun tasarısını görüş
mek üzere burada bulunan. sizlere Afyontutar adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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- Teşekkür ederiz Sayın Özsoy.

sorulara geçiyorum.

Aslan Polat?.. Yok.

Sayın Yıldırım,

buyurun.

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan
sormak istiyorum. Öncelikle, tasarının hayırlı olmasını diliyorum, hatta geç kalmış bir tasarıdır diyorum; çünkü, Marmara ve Eskişehir depreminin üzerinden üç yıl geçmesine rağ
men, halen yaralar sarılmamış, Kızılay Meydanında seslerini duyurabilmek için miting yapmakaşağıdaki soruları

tadırlar.

Sorulara geçiyorum:
1.- Tüm tabii afetlerden; yani, deprem, sel, dolu, kuraklık, yangın, heyelan gibi afeti erden,
ve çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi için, acil olarak genel tabii afet kanunu getirmeyi düşünüyor musunuz?

vatandaşın

2.- Eskişehir'de, 17 Ağustosta depremde evini kaybeden Zöhre Bari, İrfan Aydoğan,
Yenimahalle Muhtarı Ahmet Kurban halen hiçbir yardım almamışlardır. Bu depremzedelere ne
zaman devlet elini uzatacaktır?
3.- Eskişehir'de, 1999 yılında deprem olmasına rağmen,
kararnamesine neden alınmamıştır? izah eder misiniz?

Eskişehir'in

4.- Hükümetin ekonomik ve siyasi depreminden zarar gören
ödeyecektir; açıklar mısınız?
Teşekkür

vatandaşların zararını

kim

ediyorum.

BAŞKAN
Sayın

hiçbir belediyesi afet

- Teşekkür ederiz.

Seven; buyurun.

NİDAİ

SEVEN (Ağrı)- Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Devletimizin bu konuda destek vermesi çok önemli; çok takdirle karşılıyorum; yalnız, belirtmek istediğim şu: I 976 senesinden beri benim İlçem Diyadin'de deprem için yapılması gereken evler gelmiş geçmiş hükümetler tarafından yapılmamıştır. Bugüne kadar yapılmayan afet konutları
acaba yapılacak mı? Doğubeyazıt, Eleşkirt, Patnos, Ağrı aynı şekilde mağdur durumdadırlar. Bu
konuda Sayın Bakanımız, yine eski hükümetlerin yaptığı gibi mi yapacak; yoksa, bu sene programa
alıp, bu konuyu titizlikle yapacaklar mıdır?
Teşekkür

ederim.

BAŞKAN

Buyurun

- Teşekkür ederiz.

Sayın

Bakan.

Sayın Bakanım, cevaplandırabilirsiniz.

isterseniz, yazılı olarak da cevap verebilirsiniz. Takdir

sizin efendim.
DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya)-

Sayın Başkan,

Değerli

milletvekili arkadaşlarım, tabii, sorumluluğunu
dahilinde sorulara cevap vermeye gayret edeceğim.

çok teşekkür ediyorum.
üstlendiğim Bakanlığın

bilgileri

Öncelikle, Sayın Yıldırım, Marmara depremi üzerinden üç yıl geçtiğini ve üç yıl içerisinde
ifade ettiler. Ben kendisini bu hafta sonu Marmara Bölgesine davet

yaraların sarılmadığını
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ediyorum .. Orada sekiz ay içerisinde kurulmuş olan şehirleri, o şehirlerin yürüyüş alanlarından
çocuk parklarına, asfaltlanmış yollanndan okullarına, sağlık ocaklarına, polis karakoliarına kadar
hepsini ·beraber gezdirip, kendisini de bu konuda bilgilendirip; bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin o bölgede afetzedelere göstermiş olduğu hamiyetperver ve merhamet duygularının, şef
kat duygularının, yaralarını nasıl sardığını birlikte görmUş oluruz.
Diğer taraftan, afet bölgesinde, daha doğrusu, Marmara Bölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, deprem tarihi içerisinde bir tarih yazmıştır. Lütfen, Japonya'daki Ko be Kentinde meydana gelen
depremle, Marmara Bölgesinde meydana gelen depremi mukayese edin. En son mukayese edilecek
bir veri daha vereyim size: Amerika Birleşik Devletlerinde ll Eylülde iki kuleye yapılan saldırı
sonunda -ki, o bir deprem değildir- yıkılan kuleleri n 8 ay gibi bir süre içerisinde enkazının kaldırıl
dığını düşünün ve Marmara Bölgesinde 45 gün içerisinde 50 milyon ton enkazın kaldırıldığını
düşünün. Böyle düşünürsek, başarılarıyla övünen bi~ Türkiye'nin, kamuoyuna pozitif enerji yükleyen bir Türkiye Büyük Millet Meclisinin .vazifesini de yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum.

Afet Kanunu, Sayın Bayındırlık
sualinize cevap vermek istiyorum.

Bakanımızia

ilgilidir; ancak, ben,

yazılı

olarak bu konudaki

Eskişehir'de

meydana gelen depremde mağdur olan, ismini ifade ettiğiniz vatandaşlarımızın da
giderilebitmesine imkan sağlayacak yasal bir yetkimiz varsa, memnuniyetle
yerine getirmek için gayret edeceğimizi ifade ediyorum. Ancak, incelettirip, zatı alinize yazılı
beyanda bulunacağım.
mağduriyetlerinin

Afet kararnamesiyle ilgili, yine, Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanı görevlidir ve yetkilidir. Bu
konuda da zatı alinize bilgi vereyim; ama, hükümetin yapmış olduğu işlerden dolayı bunu bir afet
olarak değerlendirecek isek, sebeb ini, I 990'dan itibaren tek tek sayarız. O zaman, herkesin payına
ne düşerse, herkes de onun cevabını alır.
MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Üç sene evvel efendim.
DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya) -Tabii, onların sebeplerinin hepsi altta ve ben,
neler olduğunu, zatı alinize de bir şekilde ifade edebilirim.

bunların

Diğer milletvekilimize
gelen depremle ilgili...

NİDAİ

teşekkür

ediyorum.

Doğubeyazıt, Eleşkirt

ve hatta Varto'da meydana

SEVEN (Ağrı)- Efendim, Ağrı Milletvekili... "Diğer milletvekili" değil.

BAŞKAN

- Efendim,

Sayın

Nidai Seven ismi ve iliyle anımsanır.

DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya)- Peki. Çok özür diliyorum Sayın Nidai Seven.
Ben, konuşmanın gelişi itibariyle öyle söyledim. Eğer bir alınganlık varsa özür diliyorum.
Sayın Nidai Seven'in sorusu da, tabii, teknik bir araştırınayı gerektiriyor. Kendisine
olarak cevap vereceğim ve olumlu çözülmesi için de gerekli talimatları vereceğim.
Teşekkür

ederim.

BAŞKAN

Tasarının

yazılı

- Teşekkür ederiz

tümü üzerindeki

Maddelerine geçilmesini

Sayın Bakanım.

görüşmeler tamamlanmıştır.
oylarımza

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul

edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:
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TOPLU KONUT KANUNUNDA nEGİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
KANUN TASARlSI

MADDE

J.- 2.3.1984 tarihli ve 2985

sayılı

Toplu Konut Kanununa ~ağıdaki geçici madde

eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3. - 3/2/2002 tarihinde Afyon ve civarında meydana gelen deprem
sonucunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fen Heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlarında
belirlenen ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı koop~ratiflere, kendi arsaları
veya toplulaştırma sonucunda elde edilecek arsalar Uzerinde yapılacak konutlar için Toplu Konut
İdaresi aracılığı ile kredi verilir. Söz konusu kredinin kullandırıtmasına ilişkin usul ve esaslar
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mUştereken belirlenir
ve Başbakan onayı ile yürürlüğe girer.
Ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatifler için gereken 70 trilyon
TL. Toplu Konut idaresine; altyapı ve toplulaştırma işlemleri için ihtiyaç duyulan 50 trilyon TL. ise
Afet İşleri Genel Müdürlüğü,· K·arayolları Genel MüdUrlUğU ve İller Bankası Genel MüdUrlUğU
arasında yapılacak protokol çerçevesinde kullandırtlmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine aktarılır.

Söz konusu tutarların harcanmayan kısmı ile kredi olarak kullandırılan kısmının geri dönüşü
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Afet İşleri Genel MüdUrlUğU tarafından takip edilir ve tahsilini
müteakip bir ay içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine özel ödenek
kaydedilmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık MüdUrlUğU hesabına yatırılır.
Bu Madde uyarınca yeniden inşa edilecek veya onarılacak yapılarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her tUrlU vergi, resim ve harçtan muaftır.
BAŞKAN - Madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili
kan ...
Buyurun Sayın Kalkan. (SP sıralarından alkışlar)

Sayın

Metin Kal-

SP GRUBU ADlNA SÜLEYMAN METİN KALKAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi Orubum adına saygıyla selamlıyorum.
Bugün, bu yasa tasarısı çok mevzii de olsa Anadolu'da bir bölgenin uğradığı bir afete çözüm
bulmak üzere, Meclisimizin son yıllarda belki de ilk defa çıkaracağı en olumlu yasa; fakat, bu yıl
inşaat mevsimi başladığından bu yana dört, beş ay geçtiği ve çok az bir süre de kaldığı halde ve bu
hususta da daha yö~etmelikler de hazırlanmadığına göre, burada işin vahametine mukabil bir
aciliyet içerisinde olmadığımızın da üzerinde durarak, bu yas.anın çıkarılmasını Afyon'un bu
yarasını bir an evvel· daha esaslı sarmak üzere, gerekli görüyorum.
Şimdi, bunun dışında, bu tasarıyla devletin bir müddet evvel, artık, ülkede bir afet veya bir
felaket vuku bulursa, buna, hiçbir şekilde sosyal devlet olmanın ve milletiyle bir ve bütün olmanın
gereği yardım ve o yarayı sarma cihetinde bir. adım atma, eskiden beri yaptığı İcraatları bırakmaya
yönelik sigortalama kanunundan dolayı ve vatandaşlar da bu sigorta parasını bulamayacakları için
meydana gelen açık Uzerine bu kanunu Çıkamıak suretiyle 70 trilyon lira konutunu yapacaklara, 50
trilyon lira da altyapı hizmetleri için vermek üzere 'bakan lığa bir tahsisat ayırıyor. Bu çok güzel bir
hareket. 2 000 civarında da aileye konut yapma imkanı hasıl edecek. Yalnız, inşallah, bu da, Afyon'da, şu ana kadar hepimizin bildiği ve adaletsizlikterin en çirkin i olan partizan adaletsizlikle kul-
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lanı lmaz;

çünkü, halk, birçok afette felaketeduçar olunca, devletinin yarasını sarmasını beklerken,
bazılarının yarasının imtiyazlı sarıldığını görerek daha derin yarnlara duçar olmuştur. ·inşallah,
burada, bu hususta gerçek hak sahipleri -2 000 konutluk da olsa- yararlanır.
·Yalnız,

bu vesileyle, Adapazarı'nda ikibuçuk yıldan beri altyapısı hiila yapılmamış, evleri
ikibuçuk yıldan beri bekleyen birçok problemi de, bir ek yasayla da olsa veya hız
lı bir çalışmayla da olsa halletmemiz gerekir ve gene burada, Afyon'un yarasının sartldığı gibi, daha
yakın bir tarihte, gene bu yurdun en aziz köşelerinden biri olan Hatay yöresinin de partizanlıktan
öte, hiçbir afet ve hiçbir sıkıntı geçirmemiş bölgeye olağanüstü afet yardımları yapı~dığı halde, gerçekten afet kapsamında olup afet zararı gören bölgelere yapılmamış yardımların ·haksızlığının da
giderilmesi gerekir.
tamamlanmamış,

Örneğin, daha çok kısa zaman içerisinde Hacıpaşa Beldemizin, Suriye'de patlayan baraj ın etkisiyle bütün tarlaları ve evleri sular altında kaldı. Bunun için henüz hiçbir şey yapılmadı. inşallah,
diyorum ki, bugün, biz Saadet Partisi olarak canı gönUiden desteklediğimiz ve Afyon'a daha çok da
yapılmasını istediğimiz bu yardımın, bu korumanın, kollamanın yapıldığı gibi, diğer bölgelerimizde de, bu, afetin eksik bıraktığı, halkın kendi yarasını saramadığı bUtün yaraları sarmaya Meclisimiz
bir an evvel, bu şekilde değil, daha hızlı koşar.
Ayrıca, şu unutulmamalıdır ki, bu yeni deprem sigortası yasası halka derinden şunu hissettirmektedir: Ey ahali, bundan sonta 'deprem de olsa sana yardım edecek durumda değilim, kendi
konutunu sen kendin sigortalat, sen kendi paranı ödeyerek kendini emniyete al, devlet olarak artık
ben hiçbir şey yapabilecek durumda değilim. Bu, inşallah, bizim yorumladığımız şekilde de olmaz.
Cenabı Hak bu ülkeye bir daha bir afet ve bela nasip etmez; ama, ederse de bu devlet bu yarayı çok
çabuk sarabileceğini gösterecek, bazı refleksleri, mutlaka ortaya koymalıdır.

(Mikrofon otomatik ci haz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN

- I dakika içinde topariayın efendim.

Buyurun.
SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - Bu bakımdan, tekrar, ben, sayın ilgililerin ve
bilhassa Bayındırlık Bakanımızın, Hatay'ın da, Adapazarı'nın da, ülkenin başka köşelerinde de vuku
bulmuş her tUrlU felaketin aynı, geç kalarak da olsa, Afyon'da, sarmaya çalıştığımız, 2 OOO.konut- ·
luk kollama ve yara sarma operasyonu gibi diğer bölgelerimizin de aynı şekilde birincil hassasiyetle ele alınmasını bekler hepinizi saygıyla selamlarım. (SP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür

Doğru

ederiz Sayın·Kalkarı.

Yol Partisi Grubu adına, ~fyon Milletvekili Sayın İsmet Attila.

Buyurun

Sayın

Attila. (DYP sıralarından alkışlar)

DYP GRUBU ADlNA İSMET ATTiLA (Afyon)- Sayın Başkan; sayın milletvekilleri; 1 inci
madde Uzerinde Doğru Yol Partisinin görUşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

Şimdi, bu kanunla, bir taraftan 70 trilyon diğer taraftan 50 trilyon kullanma yetkisi veriyoruz.
Tabii, bu konuda da, Doğru Yol Partisi olarak endişelerimiz var. Endişe şu: 50 trilyon bu kanun
tasarısıyla veriliyor ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel ·MUdUrlüğü,
Karayolları Genel MUdUrlüğü ve İller Bankası Genel MüdUrlüğü, bir protokolle, bunu, altyapı hizmetleri ve belediyelerin toplulaştırmasında kutJanacak.
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Şimdi, bir partiye bağlı bir bakanlık ... Burada, koalisyon partilerinin hiç söz hakkı yok tasarıya
göre. Burada, bu Uç kuruluş da Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluşu, protokolU de, bunlar,
kendi arasında yapacak; haliyle, bu protokolde, Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanı etkili olacak. Endişemiz, bu konuda da adaletsizlik yapılmasıdır. Afete uğramış belediyeler arasında "bizden sizden,
benim partimden diğer partiden" adaletsizliğini~ yapılmamasıdır; dikkat edeceğimiz husus budur.
Özellikle de hükümetin diğer partilerinden -DSP'li ve ANAP'lı. arkadaşlarımızdan- bu protokollin
yapılması sırasında hassasiyet göstermelerini istiyoruz, davet ediyoruz; çünkü, bugüne kadar
yapılan uygulamalar, bizim bu endişemizi teyit etmiştir.

Yine, hepimizin bildiği gibi, bugün ülkenin başına gelenler, Aralık I 999'da IMF'yle yapılan anO gün, 64 maddeyle, bu ülkenin her şeyi IMF'ye teslim edilmiştir. 63 maddede
A'dan Z'ye kime ne yapılacağı, kimin ne şekilde hudanacağı bu anlaşmada yer almıştır; en kötüsü
de 64 üncü maddedir. Huzurunuzda, bunu, buradan ifade etmekte fayda var. Bu hükümet eliyle, bu
IMF anlaşmasıyla, 64 üncü maddede şu hükümler yer almıştır; orada, hükümet, bakanları eliyle,
63 maddeyle ~size söz verdiğimiz 63 maddeyle- biz, düze çıkacağız, bütün bu tedbirleri alacağız,
ondan sonra da bu tedbirler sayesinde ekonomi düzlüğe çıkacak, Türk insanı köyünde, kasabasın
da, kentinde daha iyi yaşar hale gelecek. 64 üncü maddede de, eğer, bu tedbirler fayda vermezse,
fonun her türlü göstereceği tedbiri almaya hazırız demek suretiyle, bizim "IMF'ye teslim ettiniz;
IMF, sizi, tamamen teslim aldı" dediğimiz maddeyle, milletin de, kendinizin de elini kolunu bağ
ladınız ve ondan sonra da, işte, Cottarelliler geldi, diğerleri geldi gitti; el gidince kol da gitti, gövde de gitti; bugün, ülkeyi IMF idare eder hale geldi. Orada da en büyük darbe, en büyük budama
da köylü çiftçi üzerine yapıldı; buğday tabanfıyatları. dahil, bu, IMF'ye verilen sözlerde yer aldı.
Tabii, ülkeyi IMF'ye teslim edince tarımı yok ettiniz, köylüyü, çiftçiyi de yok ettiniz. Bu deprem
oldu; bu depremde köylü nerede, köylünün durumu ne olacak? Zaten, köylünün ayağı tarlaya gitmiyor; çünkü, traktörünü süremiyor, geri geri gidiyor, mazotu belli, ilacı belli, gübresi belli, bir de,
tabanfıyatlarıyla, pancarıyla, tütllnüyle, haşhaşıyla, hububatıyla, köylünün ürettiği her türlü ürüne
yapılanlar belli.
laşmadan gelmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
İSMET ATTiLA (Devamla) - Dolayısıyla, eğer, köylü sıkıntıya düşerse, sayenizde sıkıntı,
bugün köylüde varsa, ondan sonra da, esnaf, sanatkar, tllccar, sanayici, bu ülkede yaşayan herkes
sıkıntıda ve en kötüsü de, bugüne kadar Türk insanı, Anadolusunda, Trakyasında mutsuz. Bu mutsuzluğu yaşatmaya hakkınız yok.
Dolayısıyla, sözlerime son verirken, inşalla!ı, bu konuda da, gerek 70 trilyonun kullanılmasın
da ve özellikle de 50 trilyonun kullanılmasında haksızlık, adaletsizlik yapmazsınız; çünkü, bu
verilen paralar, yetim parasıdır, yetim hakkıdır.
Doğru

Hepinizi,

Yol Partisi Grubu ve

şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

(DYP ve SP

sıralarından alkışlar)

BAŞKAN

- Teşekkür ederiz.

.Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili
Buyurun

Sayın

Fatsa.

(A~

Parti

Sayın

Eyüp Fatsa.

sıralarından akışlar)

AK PARTİ GRUBU ADlNA EYÜP FATSA (Ordu)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 883
sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla, 3 Şubat 2002 tarihinde Afyon ve çevresinde meydana gelen
deprem felaketinde tahrip olan altyapı ve yerleşim alanlarının imanyla ilgili bir kaynak aktarılması,
. yani, yaklaşık 120 trilyon liralık bir kaynak aktarılması suretiyle bu hasarın, bu zararın, mağ
duriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. Şahsen, bu, 3 Şubattan bugünkü tarihe kadar uzun bir zaman
geçmiştir; geç kalmış bir tasarıdır, daha önce çıkmalıydı diye düşünüyorum; ama, geç gelmiş olsa
bile, bu tasarının Meclis tatile girmeden önce Meclis gündemine gelmiş olmasını da hUytık bir
·memnuniyetle karşılıyorum.
Değerli arkadaşlar, tabii, bizim ülkemizde sadece deprem felaketleri olmuyor; mağdur olan insanlar, tabii afetler neticesinde, sadece depremle sınırlı değildir. Geçtiğimiz haftalar içerisinde, 5
Haziran 2002 tarihinde seçim bölgem olan Ordu'nun Fatsa, Kumru ve Ünye ilçelerinde yoğun bir
dolu afeti yaşanmış, bu afet sonunda da Kumru'da 16, Fatsa'da 7, Ünye'de 6 yerleşim alanında, fın
dık, mısır ve meyve alanları, yer yer yüzde 40, yüzde 50, bazı yerlerde yüzde 90, yüzde ı OO'e varan
oranlarda ciddi bir tahribat yaşamıştır.

Gerçi, tanm müdürlükleri nezdinde hasar tespit çalışmalan yapılıyor; ama, inşallah, umuyorum
ki, şimdi Afyon için düşünülenler, bu dolu felaketinde zarar gören Fatsa, Kumru ve Ünye ilçelerimizdeki mağdur vatandaşlarımızdan da esirgenmez.
Yine, ı9-20 Haziran tarihlerinde Doğu Karadenizde, kendi seçim bölgem olan Ordu'yu da içine
alacak şekilde, çok yoğun bir sel felaketine maruz kalınmıştır. Yapılan istatistiklere göre, metrekareye düşen yağmur oranı son kırk yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu çerçevede, Ordu
merkezden Karadenize dökülen Melet veTumasuyu lrmakları, yine Fatsa merkezden Karadenize
dökülen Bolaman ve Elekçe ırmakları havzalarındaki yerleşim alanları ve ekili alanlar ciddi zarar
görmüştür.

Yine, bu sel felaketi münasebetiyle, zaten bölgemizde zor sağlanabilen ulaşım tamamen felç
il merkeziyle ilçe merkezleri arasında, ilçe merkezleriyle belde ve köy merkezleri arasındaki
ulaşım imkanlan ciddi hasar görmüştür.
olmuş,

Yine, arazinin yapısını, bölgeyi ziyaret eden arkadaşlanmız, bölgeyi tanıyanlar bilirler; gerçekten, bütün altyapı hizmetleri akarsu mecralannı takip etmek mecburiyetinde kaldığı için, bu sel
münasebetiyle, belediyelerimizin; büyük ölçüde, Kumru, Ulubey, Mesudiye ve Ordu merkezdeki
Gülyalı gibi merkeze bağlı birtakım beldelerimizin altyapı hizmetleri büyük ölçüde, ciddi şekilde
tahrip olmuştur.
Değerli arkadaşlar,

Nisan 2000'den itibaren, Ulubey İlçemizde ciddi' bir heyelan yaşanmak
bu heyelan elan devam etmektedir. Bu süreç içerisinde, şehir merkezinin üçte ı 'i tamamen
yıkılmıştır. Biz, afete maruz kalmış, afet karamamesi imkanlanndan faydalanacak yerleşim merkezIeri tespit edilirken Ulubey İlçemizin de bu kapsama alınacağını bekledik; ancak, maalesef, Ulubey
İlçemiz, zannediyorum Belediye Başkanı bir muhalefet partisine mensup olduğu için, bu uygulamadan faydalandırılmadı.
tadır;

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
EYÜP FATSA (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım.
Değerli arkadaşlar, bu afet dolayısıyla, Bayındırlık Bakanımız Sayın Abdülkadir Akcan Bey,
bir heyetle beraber, yöremizi ziyaret etmiştir; biz, kendisine minnettarız, müteşekkiriz. İnşallah, tespit ettikleri zararların karşılanması noktasında, Ordu'da, Giresun'da ve bölgemizde vatandaşa vaat
ettiklerini kısa zamanda gerçekleştirirler.
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Ben, bu münasebetle, Afyon'daki insanlarımıza uzanan devletin şefkat ve merhamet elinin,
Karadeniz Bölgemizde sel ve dolu afetine maruz kalmış insanlarımıza da uzanaca~ım bekliyor, bu düşüncelerle, bu tasarının hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Do~u

(Alkışlar)
BAŞKAN

İSMET

ATTiLA (Afyon)- Sayın Başkanım, Sayın Bakana bir sualim vardı.

BAŞKAN

İSMET

- Artık, maddelerde soru olmuyor.

ATTiLA (Afyon) - Peki, teşekkür ederim.

BAŞKAN
ı

- Teşekkür ederiz.

- Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

inci maddeyi

oylarımza

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü~e girer.
BAŞKAN

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

3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN ~

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

· Sayın milletvekilleri, İçtüzü~ün 86 ncı maddesine göre, lehinde, Sayın Nidai Seven'in bir açıkolacak.

laması

Buyurun Sayın Seven.

(Alkışlar)

2 dakika içinde ...
NİDAİ SEVEN (Agı"ı) - Sayın Başkanım, degerli milletvekilleri; gerçekten, toplukonuda ilgili
getirilen bu kanun, memleketimiz için çok hayırlı bir kanundur.

Tabii, Türkiye, ı7 A~ustosu, 12 Kasımı yaşadı; büyük acılar gördük. Afyon'da, özellikle 3 835
ciddi manada hasar görmesi ve 48 beldenin ve .bunun yanında ı 23 köyün, aynı
zamanda 500 000 insanımızın ma~dur olması, ciddi manada ele alınması gereken bir konuydu. Ben,
bugün, bu kanunu gördU!ıüm zaman çok mutlu oldum; çünkü, Afyon'daki insanlarımızın acılarını
beraber paylaşıyoruz. Keşke, geçmişte, bizim A~n'da meydana gelen 1976 depremini de o şekilde ele
alsaydık; keşke, 199l'deki depremleri de ele alsaydık; keşke, 1993'teki depremleri de ele alsaydık.

yerleşim alanının

Ben, bu manada, gerek Bayındırlık ve İskdn Bakanlı~ına gerek Toplu Konut idaresine, gerek
Toplu Konut İdaresinden sorumlu Sayın Bakana ve gerekse hükümetimizin yetkililerine ve bu
konuda destek veren tüm grup başkanvekili erine, partilere teşekkür ediyor, hayırlı, u~urlu olmasını
diliyorum.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN
Sayın

- Teşekkür ederiz.

milletvekilleri, böylece, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Tasarının

tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli

konusunda Genel Kurulun

kararını alaca~ım.

Açık oylamanın elektronik oy lama cihazıyla yapılması hususunu oylarımza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim; bu süre içerisinde sisteme girerneyen arkadaş
teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen girerneyen arkadaşlarımız olursa,
belirlenen süre içerisinde oylama pusulalannı Başkanlığımıza ulaştınnalarını; vekaleten oy kullanacak sayın bakan var ise hangi bakana vekaleten oy kullandığım, oyunun rengini ve imzasını
taşıyan oy pusulalarını yine belirlenen süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyor ve oylama işlemini başlatıyorum.
(Elektronik cihazla oylamaya başlanıldı)
BAŞKAN - Değerli milletvekili arkadaşlarım, bundan sonra görüşeceğimiz tasarının birisi
daha açık oylamaya tabidir; o nedenle, arkadaşlarımızın, Genel Kuruldan ayrılmamalarını veya en
azından kuliste olmalarını özellikle rica ediyorum.
(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısının oylamasına 2ı0 sayın milletvekili katılmış; 209 kabul, ı ret oy kullanılmıştır.
Bu sonuca göre, tasarı yasalaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz.(l)
Şimdi, teşekkür konuşmasını yapmak üzere; buyurun Sayın Bakanım.
DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaş
larım; bugünkü bu çalışmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, afetler karşısında zarar görmüş olan
vatandaşlarımızın yarasının sarılabilmesi için yüzdeiOO'e yakın-oybirliğine yakın- oy vererek bir
kanun tasarısını görüşmüş ve kabul etmiştir.
Biz, Medisimizi oluşturan siyasi partilerimizin göstermiş olduğu bu teveccühe ve güvene layık
olacak bir biçimde, bu kanunun verdiği yetkileri deprem bölgesinde, Afyonumuzda kullanacağız.
Bu kanunun verdiği yetkileri, en mükemmel bir şekilde, en hızlı ve en ucuz hizmet üretimini
sağlayabilmek için kullanacağız ve yaraların sarıldığını da inşallah hep birlikte göreceğiz.
Bu kanunun, ülkemize ve özellikle Afyon'da bulunan zarar görmüş olan hak sahibi vatandaş
larımıza hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinize, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. (MHP ve DSP
larımızın,

sıralarından alkışlar)

BAŞKAN

- Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
ı 8 Mart Gününün Şehitler Günü ve ı 9 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında
Kanun Tasarısının ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.
13.- 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İliinEdilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11999) (S. Sayısı: 879) (2)
BAŞKAN- Komisyon? .. Hazır.
Hükümet? .. Hazır.
Komisyon raporu, 879 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Tasarının tümü üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer;
buyurun. (SP sıralarından alkışlar)
SP GRUBU ADlNA MUSTAFA GEÇER (Hatay)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu
anda görüşmektc olduğumuz 879 sıra sayılı ı8 Mart Gününün Şehitler Günü ve ı9 Eylül Gününün
Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum.
(1)

Açık

oy tablosu

(2) 879 S.

tutanağa

eklidir.

Sayılı Basmayazı. tutanağa

eklidir.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, halen, şehitlerimizle ilgili birtakım günler,
resmi olarak, değişik günlerde, değişik şekillerde, değişik kurumlarca kutlanmaktadır. Halen, 25
Nisan Kara Şehitlerini Anma Günü; 4 Nisan Deniz Şehitlerini Anma Günü, ı5 Mayıs Hava Şehit
lerini Anma Günü, 1O Nisan Polis Şehitlerini Anma Günü, 25 Mayıs Dışişleri Şehitlerini Anma
Günü olarak kutlanıyor; yani, değişik kurumlarda, aslında, Türkiye genelinde, ulusal boyutta değil,
ilgili kurumlar nezdinde kutlanıyor.

Şimdi, getirilen, şehitler günUnUn ve gaziler günUnUn belirli günlerde, tek bir günde, Ulkemizdeki resmi kurumlarımızda ve özel kurumlarımızda kutlanması amacına yönelik bir tasarı. Bu noktada olumlu bir tasarıdır.
Gerçekten, şehit şehittir; deniz şehidi, kara şehirli olmaz; şehit, insanımızın, ülkemizin kutsal
değerleri adına hayatını seve seve veren, o değerler uğruna hayatını feda eden insandır, fedakar insanlarımızın şahadetidir ve o şehitterin de gerçekten hangi birimde olursa olsun tamamı şehittir;
bunun, tek bir günde ve bir tarihte, Ulke genelinde kutlanması, anlamının insanlarımıza anlatılması,
milletimizin kUltUrünün ve inancının, bu dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması
açısından çok önemlidir.
Türkiye'de, bayram lar, günler, haftalar, enflasyonu var denebilecek kadar çoktur. Aslında, bunların azaltılması, derli toplu hale getirilmesi önemlidir. Gerçekten, çok gün ve bayramımız var. Şim
di, bakıyorum; hafta tatillerimiz var; haftada 2 gün tatil yapıyoruz. Yılda 52 hafta var, 2'şer günden
ı 04 gün tatil yapıyoruz; yani, aşağı yukarı 365 günün 200 günü geriye kalıyor.

Aslında, bunların kaynakları nedir; hafta tatillerinin kaynağına baktığımız zaman, her ne kadar
yazılı hukuk kuralı haline getirilmiş olsa bile, hafta tatilleri, aslında, dinlerin belirlediği kutsal günlerdir; yani, hafta tatili olayının kaynağı dindir. Pazar günü Hıristiyanlık Dinine mensup insanların
kutsal günüdür. Onlar, o gün, gerçekten dünyalık çalışmalarını bir yana bırakıp, kilisede, kendi
inançları d~ğrultusunda bunun bayramını, o kutsal günün kutlamasını yaparlar. Diğer tarafta,
cumartesi günü, Musevi insanların, Yahudi insanların, o dine mensup insanların kutsal günüdür. Onlar da, o gün, dünyalık işlerini bırakır, belki de bir hafta bayramı olarak, havralarında bugünü kutlarlar v~ kendi inançları doğrultusunda onu değerlendirirler.
Müslümanların, aslında haftalık bayramı, tatil değildir. Önemli günleri, haftalık bayramı cuma
günüdür; ama, cuma günUtatil değildir; çünkü, İslamiyet'te cuma günü, haftalık kutsal bir bayram
günU olsa da, ayette ve hadislerde, o günün tatil olmadığı belirtilmiştir; yani, Cuma Namazı kılın
dıkt~ sonra herkesin işine dönmesi ve işine devam etmesi söylenmiştir, onun için bir tatil değildir.
Bizde, ne hikmetse, bu bayram günleri, tatil günlerinin. belirlenmesine kaynak olan kUltUrel doneler
veya toplumun temel değerleri, adeta, ülkeyi veya devleti temsille ilzam edenlerin değer yargılarıy
la örtüşmez halde gibi uygulanıyor. Bunların da örtUştUrOlmesi çok önemlidir. Mesela, ı 960'ta ihtilal yapılmış. Gerçekten, toplumun bUyük bir kısmının iradesiyle iktidar olmuş bir başbakan ipe
çekiliyor, Türkiye'de demokrasi ipe çekiliyor, bu 27 Mayıs, bayram diye kutlatılıyor. Böyle, bilkat
garibesi bir uygulama olabilir mi bir Ulkede?! Ama, oluyor maalesef.
"Bayram, bayram, deliye her gUn bayram" demişler; onun için, bayram günlerinin, anma günlerinin derli toplu hale getirilmesi, gerçekten, toplumumuzun temel değerleri ve talepleriyle örtüşür
hale getirilmesi çok önemlidir.
Onun için, bu tasarı, şehitlerimizi anma günlerini bir araya, derli. toplu hale getirmektedir.
Gazilik de bizim toplumumuz için önemli bir değerdir; bu günün de belli bir günde anılacak olması
ve insanımıza ve gdecek nesillere, bu günlerin -gaziliğin ve şehitliğin, bu müessesel erin- öneminin
aktarılması çok önemlidir. Onun için, bu yasaya olumlu bakıyoruz.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, bunların aza indirilmesi çok önemli. Umut
ediyoruz ki, diğer lüzumsuz konulmuş bayramlar, günler ve haftaların da -uluslararası sözleşmeler
den doğan yükümlülUkler hariç- aza indirilir ve ülkemizde, daha anlamlı, anlamına daha uygun
şekilde bu anmalar yapılır ve o günler kutlanır.
Şehitlik dediğimiz ve gazilik dediğimiz olaylar, milletimizin, çok önemli değer yargılarından
yani, milletimizin çok önemli değerlerinin, değer yargılarının en önemlilerinin başında gelmektedir. Bir toplumun, bir ulusun şehit ve gazileri yoksa, yani, o ülkenin, o milletin temel değerleri,
kutsal değerleri, kutsal saydığı değerler adına hayatını vermeye hazır insanları yoksa, o ülkenin, aslında, yaşamaya da hakkı yoktur diye düşünülebilir. Uluslararası düzeyde savaşlar devam edecek
mi, saldırılar devam edecek mi? İnsanlığın fıtratında, gerçekten, bir kavga düşüncesi, insan insanın
kurdudur düşüncesi, menfaatçı bir yaklaşımla diğer insanların menfaatlarını gasp ederek kendi menfaatiarına katma duygusu oldukça, gerek bireysel boyutta gerekse uluslararası boyutta, millettlerarası boyutta bu savaşların devam edeceği, maalesef, burada görülmektedir; çünkü, bakıyoruz,
çocuklarımızın izlediği bilimkurgu filmlerinde, Hollywood filmlerinde ve diğer film lerde, adeta, insanlığın belki daha ileriki tarihlerinde bile, uzaylar ve uydulararası birtakım iletişimierin kurulduğu,
medeniyetlerin kurulduğu dönemlerde bile, sürekli savaşlar, hakimiyetler ve diğer ulusları boyunduruk altına alma duyguları işieniyor maalesef. Ortaya çıkıyor bir diktatör, diğer dünyayı, diğer
gezegeni boyunduruğu altına almaya veya egemenliği altına, kendi menfaatı için kendi kontrolü altına almaya çalışıyor. İnsanlık, acaba, gelecekte böyle olacak mı; yani, değerler adına ölmek, değer
ler adına savaşmak sürekli olacak mı uluslararası düzeyde, insanlar arasında? Ümit ediyorum ki, olmasın; insanlar, kardeşlik duyguları doğrultusunda, kardeşlik içerisinde, dünyada adil bir paylaşım
içerisinde yaşasınlar; ama, görülüyor ki, bu duygular, bu düşünceler maalesef köreltilemiyor. Körpecik beyiniere dahi, sürekli, savaş ortamı, vurma, kırma, şiddet ortamları empoze ediliyor, enjekte ediliyor maalesef. Bunların da aslında belli bir kontrol altına alınması, insanlığın barış içinde
yaşamasının her zaman sağlanması gerekir; ama, bu olmayacak. Bu ihtimaliere karşı var olabilmemiz için de, muhakkak ki, bu müesseselerin yaşaması ve milletin temel değerleri adına ölmeye
ve hayatını vermeye hazır insanların, hazır olan değerlerin, hazır olan duyguların da sürekli gündemde tutulması gerekir.
dır;

Bunun için, şehitlik toplumumuzda çok önemlidir; çünkü, tarih boyunca, tarihimize baktığımız
zaman, gerçekten, şehitlik müessesesi -inancımızda aynı şekilde- tarif ve telif edilmiş çok önemli
müesseselerden biridir. Şehit olmaya hazır olmayan bir toplumun, savaş ortamında veya uluslararası
düzeydeki sömürgeci güçlerin saidıniarına karşı yaşam hakkı temin edebilmesi de mümkün değil
dir. Bu değerler uğruna, milletimiz, tarih boyunca şu şekilde bunu tanımlamış; ülkemizin, milIe~imizin, vatanımızın ve temel, önemli değerlerimizin, mukaddesatımızto koruninası adına seve
seve yola düşchilmiştir ve burada sadece şunu söylemiş, hiç de mUşteki olmamıştır: Ölürsem şehit,
kalırsam gazi olurum demiştir. Bizim milletimizin temel kültür dokusundan biridir bu. Bu değeri,
bu duyguyu, gerçekten, onun manasma uygun bir şekilde yeni nesillerimize aktarmak da devletin
bir görevi olması gerekir; ama, bunlarda sapmalar olabiliyor maalesef. Bu sapmaları da bir yana
bırakarak veya düzelterek şehitlik müessesesini ve anlamını, tehdit, tagyir veya tahrif etmeden
gelecek nesillerimize tam anlamına uygun bir şekilde intikal ettirecek günlerin yapılması ve bu günlerin anlamının, manasının nesillere aktarılması çok önemlidir.
İnsanlar, Sokrates'ten bu yana değişik görüşlerle birtakım felsefeler oluşturmuşlar. "İnsanın
hareketlerini, insanın davranışlarını yönlendiren menfaat duygusudur" demiştir Sokrates. Materyalist bir düşüncedir; ama, gerçekten, insanların hareketlerini yönlendiren menfaat duygusu vardır;
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ama, tamamı değildir bu. Freud, bir taraftan, çıkmış "insanların hareketlerini ve davranışlarını yönlendiren, cinsel içgüdülerdir" demiştir. Peki, insanlar, menfaat uğruna hayatını hiçe sayabitir mi;
yani, başka değerler manzumesi kabul edilmediğinde, bir toplumun kültUrUnde olmadığında, sadece
menfaat uğruna, Bobbes'in "homo bomini lupus" dediği, yani "insan insanın kurdudur" dediği bir
ortam sürdürülebilir mi? Bir insan, gerçekten, kendi hayatını seve seve feda edebilir mi menfaat uğ
runa; yani, bir insanın temel, mukaddes değerleri adına hayatını hiçe sayması menfaat duygusuyla
telif edilebilir mi; elbette edilemez. Onun için, insanlar, menfaatı ve karnını doyurma adına yaşayan
varlıklar değildir. İnsanlar, belki, o maddi menfaatları, yaşamasını, hayatını daha rahat sürdürmek
için talep edebilir. Meşru alanlarda menfaat duygusu insanları yönlendirebilir; ama, bunun ötesinde, insanlığın ve insanımızın, milletimizin özellikle inanç değerlerinden kaynaklanan şehitlik duygusu kesinlikle bir menfaat duygusuyla telif edilemez. Onun için, bu değerin, toplumumuzun kültür dokusunda yaşatılması lazım. Bu yaşatılmadığı zaman, belki de korkarız ki... Mesela, 1974'teki
Kıbrıs savaşında haberlerde izliyorduk. Bizim askerlerimiz -o boğaz Şehitliklerinde bugün yatıyor
lar; Allah rahmet eylesin- Kıbrıs'ı vatan etme, tekrar vatan etme, tekrar bedel ödeme adına orada,
karşılıksız, hayatlarını feda ettiler, şehit veya gazi olma duygusu adına ettiler. Başka bir değer
yoluna, başka bir değer adına yapmadılar bunu; ama, karşıdaki Rum orduları, Yunan ordularının askerlerinin, askerden kaçmasınlar, cepheden kaçmasınlar diye ayaklarından birbirlerine zincirle bağ
lı olduğu haberleri alındı. Bu, bir gerçektir; çünkü, orada, o duygu yoktur, o ulusta, o toplumda
vatan ve mukaddes değerler adına şehit olma duygusu yoksa, cephede o asker savaşamaz, o değer
leri koruma adına ortaya çıkmaz, hiç kimse de menfaatı adına ölmez; çünkü, dünyaları verseniz,
kainatları verseniz, belki de dünyadaki bankalardaki tüm dolarları insana verseniz, karşılığında
hayatını vermesini isteseniz, verebilir mi; mümkün değil; çünkü, ölen bir insan için maddi değerin
hiçbir anlamı yoktur. Onun için, bu değerlerin korunması adına, bu şekilde, günlerin, gerçekten anlamına uygun şekilde kutlanması lazım diye düşünüyorum.
Şimdi, tabii, zaman zaman kültürümüzde çok önemli yerler almıştır; şairlerimiz, yazarlarımız,
çizerlerimiz, din adamları~ız ve tUm ulusumuz şehitlik ve gaziliğe çok önem vermiştir ve
edebiyatımızda bunlarla ilgili sonsuz denebilecek kadar yazılmış, çizilmiş övgüler, buna benzer şiir
ler vardır. Mesela, insanımızın temelinde, demin ifade ettiğim gibi "ölürsem şehit, kalırsam gazi"
olma duygusu vardır. Bu duygunun korunması adına da bu günlerin anlamına uygun olarak korunması lazım. Şairimiz çıkmış "sen de geçebilirsin, yardan, anadan, serden" diyebilmiştir. Diğer taraftan "bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır.
Ardına

bakmadan yollara düşen,

Şimşek

olup çakan, sel gibi

coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır" demiştir Orhan Şaik Gökyay. Diğer taraftan, ulusal
milli şairimiz Mehmet Akif "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,

şairimiz,

Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber" diyebilmiştir ve 18 Martta Şehitler Günü, gerçekten,
bu vatan ın vatan olarak kalması adına ödenen bedellerden biri olan Çanakkale Zaferi 250 000 şehit
kanı adına kazanılmıştır. Bunları korumak ve anmak, tabii ki, onlara hem minnet borcumuz hem de
gelecekte bu ülkenin ve bu ülkenin mukaddesatı adına nesiimizin her an ölmeye hazır beklernesi
adına bugünterin bir arada kutlanması da çok ~nemlidir.
Yine, inancımızda, İslam inancında "A,lah yolunda öldürülenleri -yani, Allah için ölmeyi, ondan bir şeyler bekleyerek ölmeyi; yani, burada inanç uğruna ölenleri de ölüler olarak değerlendir-568-
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meyin- ölüler zannetmeyin; zira, onlar yaşamaktalar; siz fark etmezsiniz" diyerek inancımız da
buna önem vermiştir. Aslında önemli kaynak da budur. BirEyyüp el Ensari'nin 90 yaşında Mekke'den çıkarak 3 000 kilometre yolu katedip İstanbul surları önünde savaşmasının nasıl bir anlamı
olabilir, şehit olma duygusundan başka, o saikten başka? Ecdadın Viyana kapılarına kadar gitmesinin temelinde yatan gerçek nedir; elbette bunlardır. Vatanı milleti korumanın veya uluslararası
düzeyde hak ve adaletin tesisi adına çıkıp, belki de şehit olmanın anlamı budur. İşte, milletimizin
bu değerlerini kendine değer. ve o anlam dahilinde kutlamak veya onların anlamını ifade etmek,
gelecek nesillere intikal ettirmek de bizim vazifemiz diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar, zamanla, tabii, bu anlamlı değerlerin, toplumumuzun kültür bünyesini oluş
turan bu önemli değerlerin bazı hareketlerle örtüşmediğini görüyoruz. Bir kere, tarihimizde bütünsellik içinde· bir bakış yok, tarihimizde sorunlar var. Adeta, Türk tarihi, milletimizin tarihi, bir
· hanedanlık tarihi, bir rejimler tarihi halinde algılanıyor; yani, Selçuklu, Büyük Selçuklu, Anadolu
Selçukluları, arkasından Osmanlı İmparatorluğu, arkasından cumhuriyet dönemi geliyor. Adeta, bu
kurumlar birbirinden kopuk bir şekilde, o zamanlarda yaşanmış tarihi ve Önemli günler farklı farklı algılanıyor veya bir sonra kurulmuş devlet veya idare, bir öncekini sanki karalarcasına, reddedercesine, reddi miras edercesine bir tavır içine takılınıyor. Cumhuriyet döneminde de böyle oldu. Sanki 23 Nisan 1920'de nevzuhur olarak bu toplum Anadolu'da ortaya çıktı, sıfırdan başlayarak yeni bir
medeniyet, yeni bir sosyal yapı ve yeni bir kültürel yapı oluşturulmaya başlanmış gibi; adeta geçmiş reddedilerek bunlar yapılmaya çalışıldı. Oysaki tarihimizin bütünlük içinde alınması lazım.
Bugün Britanya veya Birleşik Krallık, İngiltere'de bir adada yıllardan beri yaşıyorsa ve onlar bUtunlUk içinde tarihini algılıyor, bütünlük içinde tarihi günlerini yeni nesillere aktarıyorsa, bizim de böyle yapmamız lazım. Yani, biz, 23 Nisan 1920'de ortaya çıkmadık; sadece, Osmanlı'dan sonra, Osmanlı'nın ve bu milletin devamı olan cumhuriyeti kurduk 29 Ekim 1923'te. Öbür dönemleri veya
Osmanlı dönemlerini, ulusumuzun yazdığı tarihi ve önemli günleri bir kenara bırakmak mümkün
değildir. Bugün nasıl Preveze Deniz Savaşını kutluyorsak; işte, polisimizin I 00 bilmem kaçıncı
yılını kutluyorsak, cumhuriyeti aşan bir ömrümüz, bir kültUrilm üz varsa, bunları bUtunlük içerisinde algılamalı ve o günlerin anlam ve manasını, o anlam ve manaya uygun olarak, kültürilmüzün bir
parçası olarak gelecek nesillere intikal ettirmek durumundayız; yoksa, böyle, yeniden ortaya çık
mış, değişik kültüre mensup ve geçmişini inkar eden, reddi miras eden, belki de nesebi reddeden bir
topluluk haline gelebiliriz. Bu, yanlışlar zamanla yapılmış; ama, sevinerek görüyoruz ki, zaman
içerisinde bunlar düzeltiliyor; yani, milletimizin tarihi ve önemli günleri, artık, neslimize, insanımıza, bir kültür bütünlüğü içerisinde aktarılabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet'in, insan haklarıyla ilgili, Bosna-Hersek'le ilgili yazıları uluslararası
düzeyde sahiplenilerek Kültür Bakanlığımız tarafından hediye edilebiliyor. Bu, sevindirici bir
durum. BUtUnlük içinde medeniyetimizi ve kültürümüzü algılamak gerekir; ama, bir taraftan da,
Ağrı'da, Van'da bale okulu açılabiliyor Türk kültürünü geliştirme adına; bunu da anlamak mümkün
değil. Zaman zaman, toplumun dokusunda, toplumun değer yargılarında yer bulmayan, birtakım
değer diye sunulan şeyler, kültürel motifler, insanımıza kendi kültürümUz gibi dayatılmaya çalışıl
mıştır; bunlardan da vazgeçilmesi lazım.
Geçen sene Bayburt'a gitmiştik; bir fıkra anlatılıyor, deniliyor ki, Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Beethoven'dan, Vivaldi'den, Mozart'tan burada birtakım şeyler icra edecek. Valiliğe
veya kaymakamlığa talimat veriliyor; milleti toplayın bir sal onda, bunlar dinlesinler! Tabii, o zaman
tekpartili dönem. İşte, valilik, il başkanlığı -CHP'nin- kaymakamlık, ilçe başkanlığı; jandarmayı
gönderiyor, milleti toplayın diyor; Vivaldi'yi icra edecek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Ne
Orkestrası,
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alakası

var bizim milletimizle bunun?! Bunlar, belli düzeyde belki sunulabilir; ama, devletin ve devleti ilzam ve icra edenlerin, devleti temsil edenlerin, bu milletin kutsal saydıgı, devletin gücünü kullananlar, milletin külturüne aykırı kullanması düşünülebilir mi; ama, zaman zaman bu hatalar olmuş. İşte, toplanmış] ar, salon tıklım tıklım, ayakta bekleyen insanlar var; Vivaldi'yi, Mozart' ı, Beethoven'i dinleyecekler, Bach'ı dinleyecekler. Tabii, önde de bir vatandaş var; böyle, takkeli, sakallı
falan. Sahne kuruluyor, şef iştihalı bir şekilde "böyle müzikseverleri burada bulacagımı hiç zannetmiyordum; tebrik ederim burayı. Nasıl böyle bu kadar kalabalık; bu icrayı, bu müzigi, bu sanatı dinlemeye gelmişler" diyor ve bu sanatsever insanbıra büyük bir iştihayla, orkestrayı yönetmeye baş
lıyor. Tabii, icra ettikleri kısımlar, konçertolar, şunlar bunlar bittikten sonra, arkadan amcaya
soruluyor "amca, nasıl buldunuz? Sizi tebrik ederim. Bu sanatı dünyanın değişik yerlerinde icra ettik; ama, bu kadar sanatseveric burada karşılaşacağımızı hiç zannetmiyorduk"diyor. Amca "oğİum,
buraya Pontuslar geldi zulmetti, Urus geldi zulmetti, Ermeni geldi zulmctti; ama, Bayburt Bayburt
olalı bu zulmü yaşamamıştı" diyor.
Böyle, toplumun değer yargıları, bakış açıları, değerlendirmeleri ayrı, o toplumu yöneten
yönetici elitin ve devleti temsil ve ilzam eden kesimin bu degerlere, toplumun deger yargıtarına
bakışı farklı olmayacak; bunların birbiriyle örtüşturülmesi lazım. Şehitlik ve gazilik de böyle çok
önemlidir. Onun için, şehitlik ve gaziliğin tam anlamına uygun olarak, belli bir günde, ulusumuzun
tüm kesimlerini, ulusal boyutta, hatta yurt dışında, Türki cumhuriyetlerde bile -belki evrenselleş
tirilmiş bir değer olarak insanlığa da anlatılarak- gerçektendegerine uygun şekilde anılması gerekir
diye düşünüyorum.
Bu düzenlemeyi, şe4itler gününün, gaziler gününün, yasal bir anma günü olarak resmi makam·' larda ve kurumlarda kutlanması ve anılmasını olumlu buluyoruz ve şehitlerimizin, şehit olarak
bıraktıkları vatan topraklarının yönetici elit tarafından da korunmasını burada talep ediyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUSTAFA GEÇER (Devamla)- Başkanım ...
BAŞKAN

- ı dakika içinde toparlayınız efendim ...

MUSTAFA GEÇER (Devamla)- Şimdi "Çanakkale geçilmez" dedi Mehmetçik, 250 000 şehit
verildi; ama, ı 9 I 9'da geçildi. Geçen sene Kıbrıs'a gittik, Bogaz Şehitliğin i gezdik. Mehmetçİk şehit
oldugu toprağı armagan etti bize; o, vatanı korudu; ama, yönetici elitin, siyasi iktidarın da onun
iradesine saygılı olarak onu koruması gerektiği inancındayım.
Bu düşünceyle, ülkemizde insanımızın temel değerlerinin, mukaddesatının korunması adına,
kültürümüzün bir motifı olarak gelecek nesillere bugünterin aktarılması adına, bu tasarının faydalı
olduğu inancıyla, yasalaşmasını, hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Yüce Heyetinize,

saygı

ve sevgilerimi sunuyorum.

(Alkışlar)

BAŞKAN

- Teşekkür ederiz Sayın Geçer.
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili

Sayın Oğuz

Aygün. (DSP sıralarından

alkışlar)

DSP GRUBU ADlNA OGUZ AYGÜN (Ankara)- Muhterem Başkanımı ve siz, Yüce Türk Milletinin aziz temsilcileri milletvekili arkadaşlarımı gönülden gelen sevgi ve saygıtarla selamlıyorum.
Bugün, burada, milletimiz adına son derece gurur verici bir kanunu çıkarmak üzere
bulunuyoruz ve şükranla kaydedeyim ki, bütün partiler, bu konuda aynı heyecanla ittifak etmiş
bulunuyorlar. Biraz önce huzurlarınızda konuşan değerli arkadaşıının düşüncelerine, ifadelerine aynen katılıyorum, katılmayan bir başka arkadaşımızın da burada olduğunu zannetmiyorum.
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Bu kadar gurur verici oluşunu niçin ifade ettim; efendim, Türk Milletinin bUtUn asırlar boyu
kavimlerden gelen ve kurduğu bütün devletlerde bir ilkesi vardır -arkadaşım da ona değindi- şehit
olma veya gazi olma. Zaten gönderilen, savaşa giden, yurdunu korumak için mücadele eden insanın
iki tane hedefi vardır, gazi olmak veya şehit olmak; bir başka alternatifi de yoktur. Onun savaştan
kaçması, savaştan kaytarması, savaştan imtina etmesi hiçbir şekilde düşünülemez; çünkü, o Türktür. Türk olmanın vecibesi ve gururu burada kenetlenmiştir ve kendisine verilen görevi hangi şart
lar içinde yaptığını düşünmeden, sadece görevi yerine getirmeye çalışır.
Biz, Kore'ye asker gönderdik. Kore'ye asker olarak giden, o günkü ordu mensuplarının, sevgili
millet mensuplarının hiçbirinin aklında "bura için ben niçin kavga edeceğim" diye bir imaj yoktu;
bir tek şey vardı, orada gidip görev yapmak. Biz orada bir hayli şehit verdik. Bugün gazi olarak
dönen o ordu mensuplarının çoğu da, maalesef, malul bulunuyor; işte, bunlara da biz "malul
gaziler" diyoruz. Bu gazilere büyük saygı duyuyoruz. Bu gazilerle konuşurken, varlığımızı onlara
borçlu olduğumuzun idraki içinde bulunuyoruz. Eğer, Çanakkale ve Sakaıya Muharebelerini yapan
ve onları büyük bir özveriyle... Hangi özveriyle; canlarından fedakarlık yapan, terki hayat ederek
toprağın altında yatan şehitlerimiz olmasaydı, bugün, şu Yüce Meclisin içinde ne siyasi fıkirlerimizi
tartışahilir ne milli günlerimizin heyecanını beraber yaşayabilirdik. Onun için, bekamızı da onlara
borçlu olduğumuzu ifade etmek, zannediyorum ki, samimi bir itirafımız olur.
Şehitlik mertebesi büyük bir rütbe, çok büyük bir rütbe. İşte, bu şehitler de çeşit çeşit; ama,
hepsi güzel Türkiye'nin, güzel vatanın şehitleri. Çeşitli toplumlar, bu şehitleri, kendi teşekkülleriy
le, sivil toplumların iştirakiyle anıyorlardı, bugüne kadar da antiageldL Yalnız, bunları bir yerde toplamak duygusuyla, Meclisimizin içinden bazı arkadaşlarımız kanun teklifleri verdiler ve onlardan
sonra da Milli Savunmanın, ordumuzun teklif ve tavsiyesiyle, hükümetimizin getirdiği bu kanun
tasarısı bugün bizim önümüzde.

879 sıra sayılı kanun tasarısını müzakere ediyoruz; ama, haklarını yememiş olmak için, bu teklifleri veren arkadaşlarımdan aklımda kalanları arzı ifade etmeyi de bir vazife addediyorum. Bunlardan biri, Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili olan Sayın Aydın Tümen'dir; bir başkası, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanyardımcısı Sayın Şevket Bülent Yahnici'dir; bir başkası,
Anavatan Partisinin Grup Başkanvekili Sayın Beyhan Aslan ve aynı partinin değerli üyeleri Sayın
Murat Başesgioğlu ve yine -bugün burada göremiyorum ama- Sayın Yücel Seçkiner bunların
içerisindedir. Bu arkadaşlarımız bu yola düşmüşler; ama, zannediyorum ki, hepiniz, gönülden aynı
yoldasınız, hiç farkımız yok. Yalnız, onlar bir başlangıcı yapmışlar bulundukları pozisyonun da
kendilerine vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde.
İşte, şimdi, hükümet tasarısı görüşülürken, bir başka şey ilave edilmiş. Hükümet tasarısından
evvel, tekliflerde, sadece şehitterin anılma günü tespiti düşünülmüş; ama, buna bir ilave yapılmış,
bir de gaziler günü konulmuş; yani, şehirlin olduğu yerde gaziyi unutmak yanlış bir şey olurdu.
Onun için, hükümet, bu tasarıyı, ordunun da telkiniyle, gayet güzel bir şekilde vücuda getirmiş.
Şimdi,

bunlardan bir tanesi, şehitler günü. Bir yığın şehitler günü var. Hangisi münasip diye
I 8 Martta karar kılınmış; çünkü, Türkiye'nin hepsi kıymetli olan bu şehitler günlerinden en çok kapsamlı olanı bu. O kadar ki, Çanakkale'de, 47 nci Alayın, bir tek ferdi ayakta kalmadan şehit düştüğü tespit edilmiş; çok büyük şehit vermişiz. Bir alay düşünün ki, şükranla bugün
burada kaydetmek istiyorum ve içimden onun heyecanını duyarak ifade etmek istiyorum ki, bir tek
ferdi sağ kalmamış; yani, bu alay, olduğu gibi ölüme koşmuş. Zaten, büyük kurtarıcı, büyük kumandan, büyük asker Mustafa Kemal Atatürk'ün de, onlara emri o olmuş "size, ölmeyi emrediyorum"
düşünülmüş,
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ve Atatürk'Un de, bütün bu muharebelerin içinde ve en önde olmasına rağmen, sağlığını devam ettirebilip, daha sonra Türkiye Cumhuriyetinin içinde canlı, hayat dolu olabilmesinin de bir mucize
olduğunu ve Cenabı Hakk'ın bir lÜtfu olduğunu ifade etmek.isterim.
Şimdi,

bu

şehitler

günü, en

yakışan

tarihte, her

yıl

18 Martta

anılacaktır.

Bu, lütfedip

vereceğiniz çok muhterem oylarınızla, kutsal oylarınızia kaiıunlaşacaktır ve artık, bizden sonraki

nesiller, en azından -kendimize de bir pay çıkaralım- şehitlerimize bu Meclisin duymuş olduğu saygıyı hatırlayacak ve onlar da aynı duyguyla yüklü olarak bizi hatırlayacak ve anacaklardır.
şehitler gününün dışında yapılan, gaziler günü meselesi de şöyledir: Muhtelif gaziler var;
tarihlerde gazi olup geliyorlar. Tabii, her muharebenin şehitlerinin olduğu tarihlerde bir de
gazileri var. Bunu da tek bir günde toplayahilrnek için, bu tasarıda düşünülen, ordunun da arzusuyla, iştiyakıyla düşünülen tarih, 19 Eylül 1921 tarihidir. Yüce Meclisin, bağımsız ve muharebeyi bizzat idare eden Yüce Meclisin, hem içinde hem kumandanların başında, bu memleketi kurtaran Yüce
Atatürk'e, muhtelif şahısların ya tek (münferİt) veya grup halinde vermiş oldukları tekliflerden sonra, kendisine gazilik unvanı ve müşir rütbesi, yani şimdi mareşal dediğimiz rütbenin verilmesini
temin ettikleri gün menşei olarak alınmıştır.

Bu

değişik

Aziz

arkadaşlarım,

o gün, bu teklifi verenlerin içerisinde

-şimdi

anmak istiyorum büyük bir

saygıyla, diğerlerini de katarak hatırlamak için- imzalardan birisi İsmet Paşa, diğeri de Fevzi Paşa

hazrederine aittir, en yakın silah arkadaşlarıdır; ama, Meclis, topyekun katılmış ve herkes, heyecanla oyunu kullanmıştır.
Burada, calibi dikkat bir başka husus var; o da, Yüce Atatürk'ün, kendisine bu rütbelerin ve bu
verilmesinden sonra, Yüce Mecliste irat huyurdukları konuşmadır. Orada, bir taraftan
tevazuun, bir taraftan da kendince gerçeğin ifadesi olmak üzere tarihe geçen bu konuşmada Yüce
Atatürk, teşekkür ediyor; ama, diyor ki "bu, benim değil, Yüce Türk Milletinin ve Türk Ordusunundur." Bu da, tarihimizin bu parlak sayfasında yerini alırken, bütün dünya milletlerinin tarihlerine de
örnek olacak fevkalade büyük bir hatıra, büyük bir belgedir. Bu da, gazileri anma günü olarak, yine,
lütfedip vereceğiniz muhterem oylarınızia kanunlaşacaktır. Burada, Meclisin, bu kanunlara parmağını kaldırarak istisnasız oy vereceğini düşünüyorum ve bu, beni heyecaniandırıyor ve bu, beni
gururlandırıyor. Böyle bir Meclisin, böyle bir kararı veren Meclisin hasbelkader içinde bugün
bulunmuş olmayı da kendim için büyük şans addediyorum. Zannediyorum ki, Heyeti Aliyeniz de
bunu kendi şahsında bir şans olarak kabul ediyordur; çünkü, tarihi akıp giden dönemlerde bazen
nakısa olarak, bazen gururla şeref olarak hatırianacak günler ve tarihler vardır. İşte, bu da o şerefli
günlerden biri olacaktır.
sıfatiarın

Bu vesileyle, dinlemek lütfunuzdan dolayı, cümlenizi en derin saygılarımla selamlarken, Albize daha pek çok güzel kanunları çıkartabilmemizi nasip etmesini niyaz ediyorum ve bu
arada, bu dönemin fiilen son günü olması hasebiyle lütfeder kabul buyurursanız, hepinizle beraber
bir dahaki başlangıca kadar, bu aradan sonraki 'açılışa kadar hepinize sağlıklı, sıhhatli ve milli duy1
gularla, asilane duygularla, birbirimize ·kenetlenmiş ve memleket için kanunları çıkarmaya kararlı
insanlar olarak bir arada bulunacagımız günü nasip etmesini niyaz ediyorum.
lah'ın

Tekrar saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN

(Alkışlar)

- Teşekkür ederiz Sayın Aygün.

Anavatan Partisi Grubu adına, Çanakkale Milletvekili
Buyurun

Sayın

Ersümer. (ANAP sıralarından alkışlar)
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ANAP GRUBU ADlNA MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Teşekkür ederim
Sayın Başkan.

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 EylUl Gününün
Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili Anavatan Partisi Gurubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Mazisi insanlık tarihi kadar eski olan aziz milletimiz, dünyada, ordu millet olarak tanınır.
Milattan Önce 209 tarihinde Mete'nin kurduğu ilk düzenli ordudan günümüze kadar sayısız kahramanlık örnekleri gösteren, zaferiere imza atan milletimiz, kutsal bildiği değerler uğruna mücadele
etmeyi tarihi bir görev saymıştır; bu uğurda can ver'meyi ve gazi olmayı, bir faninin ulaşabileceği
en Y,üce paye olarak kabul etmiştir; onun için, askere uğurtadığı eviadına "ya şehit ol ya gazi" diye
öğütte bulunmuştur.

Tarih boyunca, vatanını, bayrağını, namusunu, istiklalini korumak ve Tanrının kılıcı olarak
dünyaya düzen vermek için mücadele eden Mehmetçik, tarihin en büyüksiması, İslam aleminin ve
Türk Milletinin iftiharı, askerlik dünyasının ölmez milmessili olmuştur. Yazarımızın dediği gibi;
"Onun adı Mehmetçik. ..
Künyesi: Türk oğlu Türk.
Üniforması: Kırmızı bayrak, beyaz kefen.

Parolası: Ölürsem şehit.
işareti: Kalırsam

gazidir."

Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'a, hatta Kore'ye ve Kıbrıs'a kadar, dünya ve Türk
tarihi Mehmetçiğin yürüyüşünden ibarettir. Zaman ve mekan olarak, onu düşününce hayretlere düş
mernek mümkün değildir. O, çöllerde gönül yaramız, Sarıkamış ve Allahllekber buzullarında kardelenimiz, Galiçya'da hasretirniz ve Çanakkale'de gonca gülümüzdür; kısaca, yedi iklimde, beş
kıtada o savaşmıştır. Onun için, dünyanın neresine yolunuz düşerse düşsün, mutlaka bir Türk şehit
liğiyle karşılaşırsınız.

Toprakları
karanlık

vatan yapan onun temiz kanıdır, ruhunun derin
günümüzde imdadımıza mutlaka koşar.

irfanıdır.

Bu iki

eşsiz

kaynak, her

Mehmetçik ete kemiğe bürünür. Çiftçidir, çobandır, esnaftır; ama, savaşta etten, kemikten,
bir kılıç gibi sıyrılır, bir ruh olur sadece, ulvi bir ruh olur.

kımndan sıyrılan

vatanımızın topraklarını, sahillerini, göklerini korurken can veren kara, hava ve deniz
içhuzur ve güvenlik için canlarını feda eden emniyet mensuplarını; Türk Milletini yurtdışında temsil ederken Ermeni çetelerinin kahpe kurşunlarıyla can veren hariciyemizin seçkin mensuplarını, milli sembol kabul ettiğimiz bir günde, toplu olarak, şantarına yaraşır bir ortak tarihte anmak istememiz ve bu tarih olarak da I 8 Mart tarihini düşünmemiz, takdire şayan bir vefa ve incelik

Kutsal

şehitlerini;

örneği olacaktır.

Niçin 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi diye sorabilirsiniz. 18 Mart ve akabinde cereyan
eden Çanakkale kara savaşları, son dönem Türk tarihinin en müstesna hadiselerinden birisidir. Bir
defa, Çanakkale'de, yurdumuzun her yerinden, hatta Osmanlı coğrafyasının pek çok noktasından
şehitlerimiz vardır. Şarimiz;

"Uzanan bütün

sırtlarda kanım, kemiğim,

etim,

şehidim vardır

benim,

. Çanakkale'dir burası kuru dikenlerde bile Mehmedim vardır benim,
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da aştı burada,

Çanakkale geçilmezdiye birdestan destanlaştı burada" diyor.
.Çanakkale "bozgunda fetih düşü gördüğümüz" yerdir. Çana~kale'de bir milletin umutları
yeniden yeşermeye başlamıştır. Hasta adamın dirildiği yerdir. Balkarı Savaşının yenilgisinin silindiği yerdir. İstiklal Harbinin mayası, Kurtuluş Savaşımızın rotası, ruhu ve cumhuriyetimizin temelleri burada atılmıştır. Adına Kuvayi MiJliye ruhu denilen, özünde vatan, bayrak, Allah ve özgUrlUk
sevdası olan ruh, burada oluşmuştur.
imkansızlıklar içerisinde Samsun'dan İzmir'e kadar yelkenlerimizi şişiren rüzgar, Çanakkale

· rilzgarıdır.

Coğrafyanın nasıl

vatan olabildiğinin en seçkin örneği Çanakkale' dir.

Hepsinden önemlisi, Mustafa Kemal Paşanın ulusun kaderine el koyduğu ve yıldızlaştığı yerdir.
Çanakkale'de saçiarına kına yakılmış olan askere komutanı bunun nedenini sorar. Asker,
"bilmiyorum, annerne mektup yazıp sorayım" der. Saçı kınalı askerin annesinden şu
cevap gelir: "Oğlum, zabitine söyle, bizde Uç şeye kına yakılır:
komutanına

Gelin olan kızlarımızın eline kına yakarız; evine, eşine ve çocuklarına kurban olsun diye ...
Kurbanlık

koçlara yakarız Allah'ına kurban olsun diye ...

Bir de askere gönderdiğimiz cvlatlarımıza kına yakarız,
İşte,

vatanına

kurban olsun diye ... "

Çanakkale'de 254 000 analarının kınalı kuzuları şehit olarak yatıyor.

ı 8 Mart

tarihinin

"Şehitler

Günü" olarak seçilmesi ne kadar da isabetlidir...

Türkiye BilyUk Millet Meclisi tarafından Türk Ulusu adına Büyük Atatürk'c "Gazi" ve "Mehmetçik" rUtbesinin verildiği I 9 EylUl ı 92 ı tarihinin, gazilerimizi anmak için "Gaziler Gün U" olarak·
kabul edilmesi de takdire değer tam bir vefa ömeğidir.
Genç bir subay olarak yurdunu savunmak için cepheden cepheye koşan, Trablusgarp, Çanakkale, Suriye ve daha pek çok cephede zaferiere imza atan, Osmanlı kurtulamayınca Sakarya'da,
Dumlupmar'da yeni bir devletin temellerini atmak için ordusunun başında yeni zaferiere koşan;
Çanakkale'de göğsüne şarapnci parçaları değen, Sakarya'da kaburgaları kırık, sedye üzerinde ordusunu yöneten, altın saçları rUzgarda dalgalanan, mavi gözleri ışıl ışıl yanan "Ebedi Baş
komutanımız" gazilik unvanına en seçkin örnektir.
O, öyle bir gazidir ki, yine bütün dünyaya "uzak diyariardan evlatlarını harbe gönderen analar;
dindiriniz, evlatlarmız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içerisinde
rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olll'luşlar
dır" diyerek, o muhteşem barış çağrısını yapmak, yine o gaziye nasip olmuştur. Ben de, bu vesileyle, al sancağımıza renk veren, coğrafyamızı vatan, yapan aziz şehitlerimizin ve en başta BUyük
Atatürk olmak üzere kahraman gaziterimizin aziz hatıraları önünde eğitiyor, ruhları şad olsun
diyorum. Kadirşinas milletimiz, vefatı .sinesinin en müstesna yerinde, sizleri, ezelden ebede giden
süreçte hep yaşatacaktır.
gözyaşlarınızı

Son olarak da, bayrak rengi kırmızı-beyaz formalarıyla yüreklerimizi bir araya getiren, bizlere
büyük onuru paylaştıran Milli Futbol Takımımızı kutluyor, hepinizi en içten dileklerimle selamlıyor
ve sözü Mehmet Akife bırakıyorum:
"Tüllenen mağribi

akşamları

sarsam yarana,

Yine bir şey yapabildİm di yemem hatırana."
Saygılarımla. (Aikışlar)
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- Teşekkür ederiz Sayın Ersümer.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

adına,

Manisa Milletvekili

Sayın

Necati Çetinkaya;

AK PARTi GRUBU ADlNA M. NECATi ÇETİNKAYA (Manisa)- Sayın Başkan, çok değer
li milletvekili arkadaşlarım; son derece önemli, önemli olduğu kadar da bir vefa hissinin, duygusunun ve görevinin yerine getirilmesidir bu. gazi bir Meclisin bugUnkU mirasçıları olan bizlerin,
adeta, asli bir görevi, geç de olsa yerine getirmeleri dolayısıyla YUce Meclisi kutluyor ve hepinize
saygılar sunuyorum.
Ta Horasan'dan Viyana önlerine kadar, alperenlerin, hemen hemen, Anadolu'nun her tepesinin
her dağında şehit olmuş ve şehit olduktan sonra da adeta, ak kartaUar gibi, ben, burada sizi
gözettiyorum diyerek, Anadolu'nun manevi bekçiliğini yapanların önünde de hUrmetle eğiliyorum.
TUrkOn öz ruhunda vardır, mayasında vardır; Alparslan, Malazgirt Savaşına başladığı günlin
sabahında, bir cuma sabahıdır ve bir beyaz atın üzerinde kefene bUrUnmUş bir başkomutan şöyle
seslenir: "Bu sabah, Allah'ın emretmiş olduğu en önemli bir görevi yerine getirmek Uzere yola
çıkıyoruz. İlk olarak, Anadolu'nun kapılarını TOrk ve İslam akıncılarının önüne açmak için bir
cihada başladık; onun için, kefenlerimizi giydik. Bunda muvaffak olmak için, şimdiden şehadet şer
hetine talip olduk." Ve şair aynen öyle diyor: "Bir cuma sabahı kıbleye karşı, tutturdular 125 bin insan, AllahU Ekber, AllahU Ekber... " Şimdi, bu, bir geriye dönUşU olmayan bilyUk bir ruhun
haletiruhiyesi; yani, adeta, vatanı için, davası için, imanı için ve milleti için bir şahlanışın destanı.
İşte, bu ruhtur ki, onları ta Viyana önlerine kadar götUrmUştUr.
başında,

Hiç unutmuyorum, bir Batı mOsteşrikinin eserini okurken tUylerim diken diken olmuştur. Sanki bizi tanımış, sanki benim ruhum onda tecessUs ve doğmuş gibi diyor ki: "Türklerin savaşını gördüm. Bunlar, öyle cihangir bir millettir ki, o vatanı için, ölüme seve seve, adeta, bir bayram havası
içinde, bir dUğUn törenine gider gibi gidiyordu; öiUrsem şehit, kalırsam gazi ruhuyla gidiyordu. Bu
milletin önünde hiçbir gUç duramaz."
Onun için, bu millet, işte, bugün, bu şehitlerinin manevi huzurunda, ruhlarının önünde bilyUk
bir hUrmetle eğilirken, aynı zamanda da, bir görevini yerine getiriyor. Evet, tarihimizin her gUnUnde, her sayfasında çok mllstesna günler vardır; ama, bu günleri bölerseniz, bu günleri -deniz şehit
leri, hava şehitleri, polis şehitleri, kara şehitleri gibi- değişik değişik günlerde anınaya kalkarsanız,
o zaman, belki, bunların, o bUyük ulvi gayesinin neticesinde şehit ve gazi olma, o mukaddes
davasına uygun bir şekilde bir kutlama imkanını bu millete bahşedemezsiniz. O sebepledir ki, işte,
bu gUn, çok güzel bir günde tespit edilerek, Şehitler GUnU ı 8 mart... ı 8 Mart, bizim tarihimizde bir
dönilm noktasıdır.
Beyler, ı8 Martta, eğer, boğazlar o gün geçilseydi, yeryUzUnde ... Bedir Gazvesinde "bu bir
avuç insan şehit olursa, sana tevhit yapacak, lailaheillallah diyecek bir fert bulamazsın ya Rab" diye
yakaran o bilyUk nebinin askerleri... İşte, orada, eğer, Çanakkale geçitmiş olsaydı, size samimi
olarak söylüyorum, bugün, Anadolu'da TOrklUk kalmayacak, İslamiyet, belki, dOnyada kalmayacaktı.(AK Parti, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) Onun için Çanakkale bu kadar önemlidir.
"Çanakkale geçilmez" ruhu, onun için benim milletimin tarihinde fevkalade önemli bir dönilm noktasıdır. Bu sebepledir ki, Akif, işte, Çanakkale'yi gerçekleştirenleri, o Çanakkale kahramanlarını,
Gazi Mustafa Kemal'in koroutasında Anafartalar Komutanının ve diğer o bUyük komutanların
koroutasında savaşan ... Ama, tamamen, dUşUnUn, bir alay gidiyor, hepsi şehit oluyor ve okuyan
liseli, üniversiteli genç kalmıyor, hepsi şehit olmuş.
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Hiç unutmuyorum, ı 964 ... istanbul Üniversitesi Talebe Birliği Başkanlığı göreviyle Çanakkale'ye gittik. Beyler, Hasan Mevsuf Şehitliğinde konuşurken, bir ak sakallı, ak saçlı gazi geldi,
konuşmamın sonunda "evladım, ben burada savaştım" dedi, ı metrekare üzerinde 10 şehidin şehit
olduğunu billyorum dedi. Çanakkale böyledir. Bu sebepledir ki, Akif, onu destanlaştırmış ve
hakikaten, onun büyüklüğünü, bize, daha fazla, doyura doyura, adeta, içirmiştir. Ne diyordu Akif:
"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
Bir Hilal

uğruna,

ya Rab, ne Güneşler batıyorl

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, askeri
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i...
Bedir'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
'Gömelim gel seni tarihe!' desem,

sığmazsın."

Ve sonunda şöyle haykırıyor:
"Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber."

(Alkışlar)

budur. Ona, ne versen iz, hangi madalyaları taksan ız, az. gelir. Ona, Peygamber,
ve gel, sana, mükafatını, işte, kul olarak seni şereflendiren ve seni en şerefli varlık
olarak dünyaya getiren ancak Allah verir...
Evet,

şehit

kucağını açmış

Beyler, İstanbul fethinde aynı kalıramantığı görürsünüz, Anadotulu Uluhattı Hasan'da. Bursa
Valisi olarak görev yaparken, Uluhattı Hasan'ın köyünde, üç yıl üst üste bu töreni düzenlerken,
adeta, gözümün önüne o geldi. Tarihçi diyor ki: "Surların üzerine çıktı, sancağı oraya... " Yani, o
zamanki Türk Bayrağını, Osmanlının o Türklük bayrağını, sancağını o İstanbul surları üzerine dikmek için tırmanırkcn ... O büyük fetih, öyle bir fetih ki, Peygamber övmüş. Yegane övdüğü millet,
Türk Milletinin o büyük komutanı, büyük sultanı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri dir. Ne demiş:
"O ne büyük komutandır İstanbul'u fetbeden komutan; o ne mübarek askerdir, onun fethinde
savaşan, onun koroutasında savaşan asker." İşte İstanbul'un fethinin o büyük askerlerinden birisi
surlara tırmanmış ve sancağı dikmek istiyor, şehit atasına layık bir şekilde. O Bizanslılar, vücudunu
oktan kirpiye çevirmiş. Tarihçi diyor ki: "Vücudu, adeta, bir kirpiye dönmüştü." Fakat, şehit olmuş,
bırakmıyor sancağı; çünkü, bırakırsa düşecek. Bir lahuti illernde efsaneleşmiş bir kahraman Ulubatlı Hasan. (Aikışlar) Öbür sancaktar gelinceye kadar düşmüyor. Sancaktar gelip sancağı devraldık
tan sonra, surların dibinde Uluhattı Hasan şehit oluyor. İşte şehit; bugün anacağımız ve bugün onun
gününü kanunlaştıracağımız bir gazi· Meclis, bu kadar önemli bir görevi ifa etmek ve yerine getirmek için toplanmış bulunuyor; sizleri kutluyorum.
Değerli arkadaşlarım,

"Vur pcnçc-i alideki
Gülhang-ı asumanı

ı1tidcki

şimşir aşkına,

tutan pir aşkına,

Son savlctinle vur ki
Fccr-i

onun içindir ki; Yahya Kemal, o günü

açılsın şu

tckhir aşkına."

surlar,

(Aikışlar)
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İşte, o ruh ki, beni, ta Horasan'dan Viyana önlerine kadar götürmüş. O ruh ki, Balkanlarda, o ·
zamanda, Kosova' da, Mohaç'ta destanlar yaratmış. Orayı gezen, o Makedonya'nın bUyük şairi,
Türk şairi Yahya Kemal, o karlı dağları, Balkan dağlarını gezerken, şehitleri adeta gözü önüne
getiriyor ve diyor ki:
kısa

"Bak hele şu

dağları

Kar değil, o,

şehit

örten karı,

olan babanın ak

saçları."

Bu kadar şehit vermiş Balkanlarda, Galiçya'da, Kafkasya'da ve daha nice yerlerde.
Anadolu'nun her karış toprağında, nereye bakarsanız, orada bir şehit mezarı görürsünüz, bir kahraman görürsünüz. Onun içindir ki, bu konuda Orhan Şaik Gökyay'ın da dediği gibi:
"Dur Y.Olcu, bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak bir devrin battığı yerdir.
Eğil

de kulak ver, bu sessiz yığın,

Mübarek kanının aktı ğı yerdir."
Evet, işte, mübarek şehit kanlarının akması neticesinde, bu mübarek topraklar bize emanet edilemanetidir bize. Onların her an gözü bizim Uzerimizdedir; onun için, çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz.
·

miştir, onların

Birbirimizle birlik ve beraberlik konusunda yekvUcut olma günüdür. Türkiye, çok sıkıntılı günler geçirmektedir. Bu sıkıntılı günlerin başarısı, işte, o şehit ve gazi olma ruhunun, burada, yeniden
neşvUnema bulması, bu kutsal çatının altında fışkırmasıyla mUmkUn olacaktır. O zaman, 18 Martlar daha da bUyük bir mana ifade eder.
Değerli arkadaşlarım,

bugün, yine, Doğu Anadolu'da, bir Amerikalı, Van Kalesi Uzerine çıkıp
eski Van Kalesini seyrederken "taaccübüme gitti, camilere dotdurularak diri diri
yakılan MllslUrnan Anadolu evlatları ve onların yanması neticesinde akan kan ve yağlarından ot bitmediğini gördüm" diyor. Bu kadar büyük bir mezalimle; ama, yine davasından dönmemiş ve
"Anadolu geçilmez" demiştir. İşte, bu, benim milletimin, benim ve sizin, bUtUn Anadolu'nun ruh
haletidir. (Alkışlar) Bu sebepledir ki, Akif, İstiklal Marşında, onlara hitap ederken şöyle diyordu:
da,

aşağıdaki

"Kim bu cennet vatanın

uğruna

olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şUheda!
Canı, cananı,

Etmesin tek,

bütün varımı
vatanı mdan

alsın

da Hüda,

beni dünyada cUda."

inşallah,

etmeyecektir; ama, nasıl etmeyecektir; etmemesi için, işte, bu istiklalimizi kanları
pahasına kazanarak bize vatanı emanet eden bu büyük insanlara, bu bUyük isimsiz kahramanlara
layık olan görevi yapabildiğimiz an, işte o zaman hüsrana uğramayacağız ve bu vatandan cüda olmayacağız.

Değerli arkadaşlar,

rahmetli dedem, bir gaziydi, çok severdik sohbetini, onbir yıl askerlik yapve vücudunun diğer yerlerinde 5 tane kurşun ve şarapnci yarası vardı. Kahveyi çok
severdi. Kendisine kahve yapar "dede, ne olursun, şu hatıralarını anlat" derdik; Yemen hatıraları,
Galiçya, Kafkasya hatıraları; ama, en sonunda -bize en büyük mükafatı- açardı göğsünü, gazilik unvanı olan o büyük nişanları bize öptürUrdU, o kurşun yaralarını.
mış. Göğsünde

Bunlar büyük şeyler. işte bu ruhtur ki, Anadolu insanını~ her sıkıntılı zamanda, o sıkıntıyı
ruh haletine kavuşturmuş ve mutlaka bir yolunu bulmuştur.

aşacak
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Ben diyorum ki, geliniz, yeniden, bu Anadolu'nun bağrından çıkan o kahramanların bugünkü
olarak, yekvUcut olalım. Millet bizden bunu bekliyor. Geliniz, gecemizi gUndUzUmüze
katarak, yeisi bir tarafa bırakarak, .Akifin dediği gibi "Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak 1 Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak" diyerek, biz, atiyi parlak görmenin pahasına, bir milletin,
kalıramantıkta dünyaya On salmış o büyük ecdadın evlatları olarak, birbirimize kenetlenelim. Millet, bizden bunu bekliyor; millet, fedayi nefs olan evlatlarından büyük görevler bekliyor. Bu görevin
en büyüğü de bu Meclise düşer; çünkü, bu Meclis, gazi Meclis.
evlatları

Bir taraftan Kurtuluş Savaşı devam ederken, Hamdullah Suphi, o büyük, lirik, coşkulu sesiyle,
Mecliste, o ruhu canlandırmak için "Her yer siyah, hatta, siyahtı güneş 1 İçin için gönlUmUzde bir
ateş 1 Minare ler, duyguları var gibi 1 Bizi kuıiar, bizi kurtar Yarabbi" diye bağırıyor ve "bu Meclis
kapanmayacak ve kurtuluş, zafer gerçekleşinceye kadar, bu Meclis, geeeli gUndüi:lU görevine
devam edecektir" diyordu. (AK Parti ve MijP sıralarından alkışlar) Polatlı'dan top sesleri bu Mecliste işitilirken, bu Mecliste, yine, bu...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN

- Sayın Çetinkaya, 1 dakika içerisinde topariayın efendim.

M. NECATi ÇETİNKAYA (Devamla) -İşte, değerli arkadaşlarım, bu Meclis, öyle bir temel
Uzerine kurulmuş, öyle bir maya Uzerine kurulmuş ve o yedi düvele karşı esas savaşma kararını alan
gazi Meclis, bu Meclis; Büyük Atatürk'Un de Meclis Başkanlığı yaptığı Meclis.
Öyleyse, geliniz, bugün, 18 Martların, Şehitler GünUnUn o ulvi havası içinde; 19 Eylüllerin,
yine, o gazilik rütbesiyle ş~lanan Meclisin o bUyük havasıyla, yeniden millet bizden coşmayı bekliyor. YekvUcut olalım, birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimizi severek, birbirimizi sayarak, ülkemizin önündeki engelleri aşarak,. bu başarıyı, ekonomik zaferi de gerçekleştirmek, bu Meclisin
işidir ve onu gerçekleştirdiği gün, bilesiniz ki, şehitlerimizin ve gaziterimizin ruhu muazzep olmayacaktır. (Alkışlar)

Bu duygu ve dUşUncelerle, aziz şehitlerimizin, mübarek gaziterimizin manevi huzurunda hürmetle eğiliyor, Allah'tan onlara rahmet ve mağfıret diliyor; hepinize en derin saygılarımı
sunuyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN

- Teşekkür ediyoruz Sayın Çetinkaya.

Birleşime,

saat 18.05'te toplanmak üzere ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.57

----·----
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İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati ·: 18.05
BAŞKAN

: Başkanveldli Ali ILIKSOY

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

--o--BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ı ı 9 uncu Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum.
GörüŞmelere kaldıgımız

yerden devam edecegiz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN
GELEN DiGER iŞLER (Devam)

13.- 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü Ilan Edilmesi HakKanun Tasarısı ve Içişleri Komisyonu Raporu (11999) (S. Sayısı : 879) (Devam)

kında

BAŞKAN-

Komisyon ve Hükümet hazır.

Değerli arkadaşlar, bundan sonra yapacagımız çalışmada yine açık oy lamaya tabi bir tasarı var.
Sürenin de sonuna yaklaştık; o nedenle, arkadaşlarımdan ben bassaten rica ediyorum. Yoksa, bitirme şansımız yok. Bana Oç tasarının anlaşmayla sonuçlanacagı söylendi; ama, anlaşma olmasaydı,
şimdiye bu Oç tasarı biterdi diye düşünüyorum. Arkadaşlarımın da hassasiyet göstermelerini; aksi
halde, bu tasarıların çıkmayacagını ben peşinen söyleyeyim. Yoksa, çıkmaz. Saat ı9.00'da kapatır
gideriz.

Efendim, hiç olmazsa, bundan sonraki tasarı da... Yani, hepimiz ittifak etınişsck ... Bütün millet
görüyor ittifak ettiğimizi.
Eğer bu şekilde devam ederse, bundan sonraki v~ bu tasarının bitme şansı yok. Onu ben
hakikaten söylüyorum sizlere. Yani, buna göre arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini
ben özellikle rica ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Verkaya. (MHP
sıralarından alkışlar)

Buyurun

Sayın

Verkaya.

MHP GRUBU ADlNA MUSTAFA VERKAYA (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekili
hepimizce malum oldugu üzere, gerçekten, bu vatan topraklarının muhafazası, milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelen saldırıların durdurulması, bağımsızlıgımızın
korunabilmesi ve bayrağımızın sürekli dalgalanabilmesi için, milletimiz, binlerce yıldan beri şehit
vermektedir, şehit vermeye de devam edecektir. Ancak, şehitlerimizi anma günlerimizin, elbette ki,
tek bir günde toplanması, onların verdiği mesajların, unutulmadan, unutturulmadan yaşatılması,
hafızalara nakşedilmesi, elbette ki önemlidir.
arkadaşlarım;

Şehitleri anma gününü, sadece onların aziz hatıralarını yad etme olarak anlamak durumunda da
degiliz. Şehitlerin, gazilerin verdiği mesajların anlaşılması, milletin milli hafızasına nakşedilmesi
önemlidir ve hiçbir zaman da vazgeçilemeyecek bir konudur. Onqan dolayı, 4 Nisan Deniz Şehit
lerini Anma Gününün, IONisan Polis Şehitlerini Anma Gününün, 25 Nisan Kara Şehitlerini Anma
Gününün, l 5 Nisan Hava Şehitlerini Anma Gününün ve 25 Mayıs Dışişleri Şehitlerini Anma
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Gününün, bundan sonra 18 Martta yapılması,

doğru

bir davranıştır,

0:2
haklı

bir davranıştır ve bunun

)'anında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 19 Eylül '1921 tarihinde Ulu Önder Atatürk'e "mareşal
lik" rütb'esiyle birlikte "gazilik" unvanını da vermiş olduğu bu 19 Eylül gününOn "Gaziler Günü"

olarak yad edilmesi,·kutlanması,

1

anılması, yapılması doğru bir davranıştır.

Biraz önce belirttiğim gibi, şehitlerimizin sayısını,· istatistiklerini tutmak marifet değildir.
Şehitlerimiz, bize, geride kalanlara önemli bir mesaj veriyor. Bu mesajın iyi idrak edilmesi şarttır;
ama, bu mesajın ne olduğunu, bu mesajın ne demek olduğunu, ne manaya geldiğini bilmek, özellikle, Türkiye Büyük Millet. Meclisi. üyelerinin buna iyi sahip çıkmak mecburiyederi de vardır.
Şehitlerimiz vatanın bölünmezliği konusunda unutmamamız gereken bir mesaj veriyor ve bu mesajı yakın tarihlerde güneydoğuda verdiğimiz şehitlerimizle taZelemiş durumdayız. Yine, şehitlerimiz
milletin bölü~mez bütOniOğO komısunda mesaj veriyor, yine, güneydoğuda bu mesajları tazelemiş
durumdayız! (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Şehitlerimiz, devletin bekası konusunda
unutmayacağımız bir mesaj veriyor. Bu mesajı her devirde her çağda yenilerneye devam ediyoruz!
(MHP sıralarından alkışlar) Bayrağın gönderden inmemesi, dalgalanması konusunda şehitlerimiz
mesaj veriyor, "unutmayın" diyorlar.
"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl sOsO
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin s~n

Işık ışık,

örtüsü

da'tga dalga bayrağım

· Senin destanını okudum,senin destanını yazacağım

Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım"
Evet, bunu .söylüyor şehitlerimiz; ama, "bayrak mayrak neymiş" demiyor, hatırlatıyor, hatır- ·
"Bravo" sesleri, alkışlar)
Milli bağımsızhğımızın, bölünmez bütOnlüğümüzün, ulusal egemenliğimizin korunması
konusun:cta mesaj veriyor şehitlerimiz ve bunlardan hiçbir zaman ödün verilmemesi gerektiğini bizlere hatırlatıyorhir, tembih ediyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Anlayana davut, zuma az, sivrisinek
sazmış. Bunları anlamalıyız, iyi anlamahyız ve unutmamalıyız.
lıyoruz! (~HP s~ralarından

Ve yine, kendilerini bir gül bahçesine girereesine toprağa düşürenlere karşı, milletinin bağım
milletin bölOnmezliği uğrunda, Bayrağı uğrunda şehit düştüğü milletinin kendisine sahip çıkmasını istiyor şehitlerimiz.
sızhğı uğrunda, vatanı uğrunda,

Şehitlerimizi toprağa düşürenleri hiçbir zaman kara defterimizden silemeyiz (MHP sıraların
dan alkışlar) ve onları bu kara listeden, milletin kara listesinden çıkartmaya, aifettirmeye çalışan':'
lara karşı da şehitlerimizle beraber karşınıza dikileceğiz. (MHP sıralarından alkışlar)

Birilerinin, teröristbaşı Apo'nun akrabasıymışçasına ona sahip çıkm?-sını ... Onun, yüce Türk
adaletinin verdiği kararın infaz edilmesi konusunda taraf olanları, yüce adaletin, hukukun üstünlüğünUn tahakkuk ettirilmesi konusunda hassasiyet gösterenleri, hiç kimsenin yadırgamaya hakkı
yoktur; hele hele onları alçaklıkla suçlamaya, hele hele bunu yapanlar -kendi ifadeleriyle- ikiyüzlü
iseler, hiçbir hakları yoktur. Böyle yapanları ne milletimiz aifedecektir ne devletimiz affedecektir.
Hep beraber şehitlerimizin verdiği mesajı sahipleniyoruz, sahiptenrnek durumundayız. Devletimizin bölünmez bütünlüğünü koruyacağız, Bayrağıınızto dalgalanmasını her zaman sağ
layacağız, milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelen tehlikelere karşı kanımızı son damlasına kadar akıtm~ya devam edeceğiz. (MHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar)
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Sözlerimi çok fazla da uzatmak istemiyorum.
"Yiğitler

kan döker bayrak solmaya

Anadolu başlar vatan olmaya
Kızılelmaya

heeey kızıl elmaya

En güzel marşını vurmada mehter
Ya Allah Hismillah Allahuekber." (MHP sıralarından alkışlar)
Şehitlerimizin bize verdikleri mesajları tam manasıyla alıyoruz. Vatana, millete, devlete yemin
olsun, şehitlerim, gazilerim emin olsdn, sonuna kadar sizlerle beraberiz, mesajlarınızın amansız
· takipçisiyiz.
J

Teşekkür

ediyor,

BAŞKAN

saygılar

sunuyofm. (MHP sıralarından "bravo" sesleri,

alkışlar)

- Teşekkür ederiz Sayın Verkaya.

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bklıkesir Milletvekili Sayın Agah Oktay Güner.
Buyurun
leri;

Sayın

Güner.

DYP GRUBU ADlNA AGAH OKTAY GÜNER (Balıkesir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilDoğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu kanun tasarısı vesilesiyle gruplar adına yapılan bütün konuşmaları büyük bir dikkatle izledim. Değerli grup sözcüleri, hemen hemen bu dönemin başlangıcından bugüne kadar, erişilmesi
mümkün olmayan bir hassasiyetle, bazı yüksek değerleri, acaba bizim iklimimizi terk etti mi diye
endişeye düştüğümUz büyük güzellikleri fevkalade dile getirdiler. Elbette ki, bir milletin vefası, o
milletin geleceğidir. Şehitlerine sahip olan bir millet, gazilerine saygı duyan bir millet, yeni
başarılar için kahramanlar doğurabilir ve yeni kahramanlıklar bekleyebilir. Şehitlerini unutan,
gazilerini unutan, vatan coğrafyasının nasıl, hangi büyük tarihi serencamdan bugüne geldiğinin idrakine varmayanlar, o vatan coğrafyasında yaşama hakkına sahip olamazlar.
Bugün, burada, çok değerli sözler söylendi; elbette ki hepsine katılıyorum ve bu kanun
öncülük eden arkadaşlarımızı, Milli Savunma Bakanımızı~ Bakanlığın değerli personelini,
değerli komisyon üyelerini tebrik ediyorum. Onlara layık toplu, milli birliği ve bütünlüğü ifade
eden haşmette, idrakte, ölçüde anma törenlerine ihtiyacımız var; ancak, değerli arkadaşlarım, söz. lerim, bazılarımza çok ters gelebilir; ama, ben, meseleyi, ayrı bir pencereden huzurunuza
tasarısına

getireceğim.

Bugün, ısrarla, burada, Birinci Büyük Millet Meclisinden bahsedildL Elbette ki, bu Meclis,
onun varisi. Birinci Büyük Millet Meclisiyle kendimizi bir kıyaslarsak, acaba, bizim, Birinci Meclise nispetimiz nedir? Birinci Meclisin antiempeıyalist ekonomi politikalarına, dış siyasetine, kültür politikalarına, biz, bugün, hangi ölçüde yakınız? Herkes, bunun cevabını, kendi vicdanında ve
kendi idrakinde çok rahat verecektir. Birinci Büyük Millet Meclisi, o mütevazı binada, gaz lambalarının ışığında, sobasız, Sakaıya Meydan Muharebesini takip ederken, Mehmet Akifin, titreyen
bir arkadaşına paltosunu giydiren fedakarlığını her üyede görüyoruz. "Meclisi Kayseri'ye nakledelim" dedikleri zaman, tek cevap var: "Son kurşunu atmadan, bu Meclis çatısını terk etmeyiz."
Şimdi, size, soruyorum: Biz muhalif olarak, siz iktidar olarak; biz iktidar olarak, siz, muhalif
olarak bir ekonomi politikası uyguladık Sayın milletvekilleri, ne olur, bu akşam "bu politika bu
millete ne getirdi, ne götürdü, bu politikanın başında Türkiye neredeydi, bugün nerededir" sorusunu
vicdanlarımızda cevaplayalım. O cevabın bizi yaktığı ölçüde gerçeğe yaklaşacağız.
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Birkaç gün önce,. burada, Sayın Milli E~itim Bakanıyla ilgili bir oylama yapıldı. 107 oy kul104 "hayır" çıktı, Bakan akland ı. ·Hayır da şuna; yani, Bakanın Yüce Divana gitmesine
"evet" oyları, yorumla "hayır" oldu; ben, hdl3., anlayamadım; herhalde, Anayasa Mahkemesi karar
lanıldı;

verdi~inde anlayaca~ız~

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- 104 oy "kabul", sevk istikametinde ...
AGAH OKTAY GÜNER (Devamla) -Kabul; tamam işte, onu söylüyorum.
SAFFET A~IKAN BEDÜK (Ankara)- 3 hayır...
YASiN HATİBOOLU (Çorum) - 3 hayır...
AGAH OKTAY GÜNER (Devamla) -Teşekkür ederim.
Evet; 3 hayır, I muhalif...
Pek çok de~erli arkadaşımız Mecliste bulunmadı. De~erli arkadaşlarım, burada saatlerdir alkış
kelimelerini yasaklayan bir Milli Eğitim Bakanını akladıktan sonra,
şehitlerle ilgili Akiflin şiirini okumak sizi mutlu ediyorsa, o zaman, o saadette hakhsınız. (DYP
Iadığınız İstiklal Marşının
sıralarından alkışlar)

Fertlerin...
EDiP ÖZGENÇ (İçel) - Böyle bir şey yok! Böyle bir şey yok!
. AGAH OKTAY GÜNER (Devamla)- Olup olmadığı Bakanh~ın belgelerinde.
,EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Ayıp! Ayıp! Hiç yakışmıyor size!
AGAH OKTAY GÜNER (Devamla) - O ayıp sizindir efendim, o ayıp sizindir!
EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Koskoca Bakanlık yaptınız!..

AGAH ~KTAY GÜNER (Devamla).- O ayıp sizindir!
BAŞKAN

- Sayın milletvekilleri, lütfen,

Sayın

Hatibe karışmayın.

AGAH OKTAY GÜNER (Devamla) -Ben, onun kitabını yaz~ım, kitabını ...
EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Yazdın da...
BAŞKAN

- Efendim,

Sayın

Hatibe müdahale etmeyin.

AGAH OKTAY GÜNER (Devamla)- Niye rahatsız oluyorsunuz canım! Karanlıkta sevişenler,
görüyoruz işte ...

aydıqhkta doğuruyor;

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Atatürk'Un ça~daş ülke, laik ülke olma yohmda göstermiş olduğu
mücadeleyi gösteriyoruz.

AGAH OKTAY GÜNER (Devamla)- Milli Eğitim Bakanlığındaki personel politikası meydanda. Danıştay kararına rağmen uygulanmayan, 7 kere, 8 kere yer değiştiren milli eğitim müdür, leri var.
EDiP ÖZGENÇ (İçel) - Kanunla ne ilgisi var bunların?!
AGAH OKTAY GÜNER (Devamla)- Aziz arkadaşlarım, milletlerin... (DSP sıralarından anbir müdahale)

laşılamayan

Daha çok bakanlık yapacağım, sen göreceksin, hiç merak etme. Benim bakanlıktarım şeref ve
haysiyetle olunmuştur; evet...
EDİP ÖZGENÇ (İçel)- Bizim milletvekilliğimiz de şeref ve haysiyetUzerinedir.
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AGAH OKTAY GÜNER (Devamla)- Biz, trilyonların hesabını verdik, geliyoruz, yarın, sizler
o hesabı aynı ak şekilde verirsiniz.

inşallah,

EDİP ÖZGENÇ (İçel)- Siz, parti değiştirerek yaparsınız onu.

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Amerika'da mı?!
AGAH OKTAY GÜNER (Devamla)- İnançtarım uğruna, gerektiğinde değiştiririm. Bir partide
Ii derin kölesi olmak, milletvekili haysiyetini çiğnemek demektir. Allah'a kul olanlar, kulların
kulu olmazlar.(DYP sıralarından alkışlar) Siz, milleti kime mahkum ettiğinizi düşünün, o noktada
hiç konuşmayın lütfen.
kalıp,

Değerli arkadaşlarım,

fertterin kaderi gibi milletterin de kaderi

vardır.

Milletierin kaderi çok

değişiktir. İngilizler, bir adadadır; İspanyollar, Pirene Dağları ile Atlas Okyanusu arasındadır; Fransızlar, Pirene Dağları ile Alpler arasında yaşar; İtalyanlar, bir çizmede kaderlerini korumuşlardır;
ama, bizim kaderimiz, bir garip yazılmıştır; Moğolistan'da dünyaya gelmişiz, Orta Asya, Doğu
Hazar, Batı Hazar, Azerbaycan, Anadolu ve Balkanlar...
Şunu açıkça huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Bugün burada, büyük bir aşkla ifade edilen
Viyana önlerine gidiş, sade kılıcın, sade bileğİn zaferi değildir; o devrio en ileri teknolojisini uygulayan, en üstün kurumlarına sahip bir milletin planlı ve programlı büyüme hareketidir. Şimdi biz...
Değerli Kardeşim, yüreğin

varsa söz

alır,

kürsüye gelir konuşursun; sana, senin

anlayacağın

dilden de cevap veririm.
Şimdi, Türk Milletinin, bu büyük kaderi içerisinde•. elbette ki, pek çok şehidi ve gazisi olmuş
tur. Kültür Bakanı olduğum zaman, bir gecede 90 000 vatan eviadının donduğu Sarıkamış Şehitliği
Projesini derhal ele aldım; Sayın Talay, bunu tamamladı, şükranla yad ediyorum. Projelerimizin
hepsini bitirmek, bu aziz arkadaşımıza nasip oldu ve düşünebiliyor musunuz, Sarıkamış'ta 90 000
evladınız donuyor, aradan 80 sene geçiyor ve siz, ancak bir şehitlik yapıyorsunuz.
Şimdi, burada, çok güzel sözler söylemek ayrı; ama, işin acı gerçeğini görelim. Amerikalılar,
tarih meydana getirebilmek için, Kızılderililerle savaşırken ölen askerlerinin bulunduğu her yere
gaz lambaları koymuşlardır, bir anıt mezarcık yapmışlardır; ama, biz, Milli Mücadelede Mustafa
Kemal'in çalıştığı karargah binalarını ihya edemedik, Milli Mücadelenin şehitliklerini yapamadık.
Waterloo Meydan Muharebesinin yapıldığı sahaya, Belçikalılar, şu salonu içine alacak şahane bir
çadır müze kurmuşlardır; girersiniz, Waterloo Meydan Muharebesini ışıktarla aynen yaşatırlar size,
mankenlerle, toplarla, atlarla; biz, Malazgirt'e ve Çanakkale'ye bunu henüz kuramadık
Değerli arkadaşlarım,

peki, kültür hayatımız ne haldedir; kültür hayatımız, dün, gazi olarak
anlatan ihtiyarları artık.toprağa vermiştir. Vatan çocukları, dedelerinden, eski savaşların
hikayelerini dinlemiyor, milli kahramanların çizgi filmlerini de seyretmiyor ve onlar, şimdi, bütün
dünyanın üstün kültür merkezlerinin, kendi tarihlerine, kendi kültürlerine dayalı çizgi filmleri ve
kahramanlarıyla şartlanıyorlar. Anneyi iş hayatına alırken, sosyal tesisleri düşünmediğimiz için,
yavrularımızı, sıradan bir bakıcının elinde televizyona terk etmiş durumdayız. Ayrıca, her vesileyle bu kUrsilde dile getirdiğim, dildeki sapma, dildeki yıkım, Türkçe'nin tahribatı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bu hükümet döneminde, bazı liselerde tarih dersi okutmadığının Milli Eğitim
Bakanlığı müfettişlerince tespit edilmesi gibi muhteşem gafletlerimiz sebebiyle, çocuklarımız, ne
yazık ki, tarih şuurundan mahrum yetişiyor.
savaşları
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Degerli arkadaşlarım, Tevfik İleri MilJi Egitim Bakanı dır; Çanakkale'ye bir. gezi tertip ler;
geminin gOvertesindeki gençlerin ellerinde kan tüpleriyle dolaştıklarını görür "çocuklar bu nedir"
der "efendim, hepimiz parmaklarımızdan kan akıttık, şehitlerimizin mezarına dökeceğiz Çanakkale'de" cevabını alır; o büyük devlet adamı ve çok büyük gönüllü, yürekli büyük şehirlingençlere
söyledi~;i şudur: "Parmaklarınızdan akıtacağınız kanı şehitterin mezarına dökmek yerine, o şehit
terin mezarını yeşil ağaçtarla süsleyin ve bütün vatan coğrafyasını yemyeşil yapıncaya kadar bu aş
kı terk etmeyin." İşte, biz, bu sorumluluk duygusunu vatan çocuklarına ne ölçüde veriyoruz ve en
önemlisi, acaba, bizim eğitim sistemimiz, bizim kültür hayatımız, bizim insanımıza gazi olmayı,
şehit olmayı ne ölçüde veriyor?! Bunu, çok ciddi biçimde sorgulamak lazım. Egitim sistemimiz ne
ölçüde millidir?! Dünya üzerinde, müstemleke olmamış, yabancı dille üniversite eğitimi yapılan tek
memleket Türkiye'dir. Bu büyük israfı, bu millet ve bu Muhterem Meclis ne zaman anlayacak?!
Doktoruml;lzu, hilldmimizi, idarecimizi, hukukçumuzu yabancı dille eğitmenin bize kazandırdığı
nedir?! Yabancı dil elzemdir, öğrensin, ihtisas dalında zirveye varsın -üç tercüme eserin sahibi
olarak bunu söylüyorum; yanlış anlaşılmasın sözlerim- ama, topyekün ün,iversite eğitiminin İngiliz1
ce veya Almanca veya Fransızca yapılmasının bize kazandırdığı nedir?!
Değerli arkadaşlarım, elbette ki, Çanakkale büyük bi~ zaferdir. Çanakkale, Rus Çar imparatorluğunu yıkmış

ve milletimizi,.Balkan Harbi, Sarıkamış Harbi ve diğer yanlış yönetilmiş savaşların
meydana getirdiği mağlubiyet psikolojisinden kurtarmış, Rusya'da yeni bir rejimin iktidara gelmesine sebep <;>lmuştur. Çanakkale'de, biz, ilk defa, imparatorluk coğrafyası dışında, milli vatanın
bir kalesini savunmak ve muhteşem bir destanı yazmak imkfuunı tarihe yadigar ettik.
Şimdi,

hemen soralım; Çanakkale'de şehit düşenierin aileleri ne hald~dir? Balıkesir Lisesinin
topyekun Çanakkale'ye gitmiştir, bir teki dönmemiştir; Konya'da sokakta aşık oynayan
çocuklar vagonlara doldurulmuş, Çanakkale'ye götürülmüştür; Muş'tan, Van'dan, Ağrı'dan, Varto'dan, vatanın her köşesinden memleket evlatları, yaşları düşünülmeksizin, tetik çekebiliyorsa,
Çanakkale'ye taşınmıştır.
öğrencileri

Şimdi,

biz, bu büyük fedakarlığı yapan milletin çocukları, iki günü birleştiriyoruz. Mustafa
Kemal Paşaya, Sakarya Meydan Muharebesini kazandığı için, Meclis "gazi" ve "mareşal" unvanını
layık görüyor; çünkü, mareşal' olabilmek için meydan muharebesi kazanmak lazım. Şimdi, biz, o
·günü, gaziler için bir kutlama günü, gaziler günU olar* kabul ediyoruz ve 18 Mart günUnU de ş~hit
lerimizi anma günü; mükemmel; tabii ki buna olumlu· oy vereceğiz; ama, şimdi, soruyorum: Kore
gazileri ne haldedir? Kıbrıs gazileri ne haldedir? Bunhirın eline kaç kuruş para geçiyor? Bunlar nasıl
yaşıyor? Biz, bunlara hangi sosyal güvenlik kolaylıklarını, hangi vergi kolay tıklarını, hangi maddi
imkanları sağladık?! Acaba, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, CumhurbaşkanJığından vilayet katına
bir yılda harcadığı temsil giderlerinin kaçta kaÇını. biz gaziterimizin ailelerine, şehitlerimizin
ailelerine veriyoruz?!
Hava ~uvvetlerimiz -şükranla yad ediyorum- pilotlarının uçuş tazminatlarının bir bölümünü
bir vakfa veriyor ve şehit ailelerine ev alma imkanını sağlıyor. Böylesine büyük bir devletin, böylesine büyük bir milletin, bütün bu yanlış ekonomik uygulamalara rağmen ayakta kalan bir
memleketin, bu muhteşem direnç. gUcüyle, acaba, şehit ailelerine, onların durumuna göre bir ev
hediye edilir demesi çok mu büyük fedakarlıktır arkadaşlarım?!
ayırarak

Yüce Meclisin bu konudaki hassasiyetine ve fedakarlık duygusuna
önümüzdeki ilk bütçede yer almasını gönülden temenni ediyorum.
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şehit

ve gazi olmak, önce. yürek ister, sonra inanç ister ve sonra iman iste_r. Mertleri n
namertlerin kaçtığı savaş meydanlarında geri çekilmeyen adamdır şehit, gazi de ilerlerken yaralanan adamdır. Şimdi, biz, bu büyük insanlara ne yapsak, bunların hakkını ödememizin
mümkün olmadığını bileceğiz. Bu sıralarda oturan değerli arkadaşlarımıza yegan yegan sorsam her
birinin ailesinde şehit vardır ve o aileler resmi günlerin dışında, kendi şehitlerini, dualarıyla, ~ini
törenleriyle yad ederler ya Kur'an okurlar ya mevlit okurlar ya sıcak fatiha ve gözyaşlarıyla anarlar.
dayandığı,

Şimdi, her ailesinde bu kadar şehit olan bir milletin, silahlı kuvvetleriyle birlikte çok ciddi bir
sahip olma politik~ını, koruma politikasını gerçekleştirmesi elzemdir ve biz, insanımıza "sen bu
vatan için ölürsen, senin çocuklar~n sahipsiz değildir" inancını vermek zorundayız. Onların millete
emanet edildiğini ve milletin mutlaka onlara sahip çıkacağını bilfiil göstermek zorundayız.

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, huzurunuzda, biraz üzülerek ifade ediyorum, İsrail, yepyeni bir
devlet; ama, kendi milletine ihanet eden hiç kimseyi affetmedi, buldu, getirdi, yargıladı; fılin boynuzuna saklansa buldu getirdi. Biz, dünyanın en güçlü, en köklü teşkilatianmış müesseselerine
sahibiz. Müesseselerimizin köküne indiğimiz zaman, bugünkü zafıyetlerinin bizden geldiğini
· görürüz. Trablusgarp'tan İttihat ve Terakki idaresi, askeri birlikleri Batkanlara çeker -çok uzun bir
'bahsidiğerdir-. Enver Bey, Mustafa Kemal Bey -o zaman hepsi kolağası- ı 880- ı 88 ı doğumlu yüzbaşılar, Libya'ya giderler, halkı teşkilatlandırırlar ve bir mücadele verirler. Mustafa Kemal'in gözü
hastalanır, milli emniyetin babası olan o günkü güvenlik teşkilatımız, Mustafa Kemal'i İtalya hatlarından kaçırır, Viyana'ya götürür, Viyana'da gözünü ameliyat ettirir, İstanbul'a getirir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN

- Sayın Güner, 1 dakika içinde topartayın efendim.

AGAH OKTAY GÜNER (Devamla)- Biz, oyunu başında kaybetmişiz; Apo Türkiye'ye teklif
zaman, benim gönlümdeki başbakan, "asmamak kaydıyla değil, Türkiye'nin hukukunu uygulamak kaydıyla kabul ederim, ben, 1913'te şu emniyet teşkilatıyla şu mucizeleri yapmış memleket, bugünkü milli İstihbaratın yurtiçi ve yurtdışı teşkilatıyla, yurtiçi ve yurtdışı örgütüyle, bir
vatan hainini bulamayacak, yakalayamayacak kadar aciz miyim" demeliydi; ama, siz, adarılı postalanmış olarak kabul eder, asınama şartına da peki derseniz, beyaz bayrağı ilk gün sallandırmış
olursunuz; ondah sonraki bütün sözler galatı meşhurdan ibarettir, kim dinler varakı mührü vefayı. ,
edildiği

Demek ki, bizim, çok ciddi bir derlenip topartanmaya ve şehitlerimizin huzurunda...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AGAH OKTAY GÜNER (Devamla) - Efendim, lütfen kesmeyelim, cümlemi bağlıyorum.
BAŞKAN

• Ben kesmiyorum efendim, cihaz kapandı.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, eksüre vermediniz.
BAŞKAN

• Verdim efendim ...

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 1 dakika eksüre verdiniz.
BAŞKAN

• Verdim efendim, zaten, herkese aynı süreyi verdim.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Efendim,
BAŞKAN

2'şer

dakika eksüre veriyordunuz hep.

• Hayır, hayır; ı dakika eksüre verdim, hiç kimseye 2 dakika eksüre verınedim efen-

dim.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Hayır, 2 dakika...
BAŞKAN

- Efendim, hiç kimseye 2 dakika eksüre vermedim; lütfen itiraz etmeyin.
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - O zaman, madde üzerinde konuşur.
BAŞKAN - Süreyi uzatmadığımı biliyorsunuz, bunu herkese aynı uyguluyorum. Lütfen ...

AGAH OKTAY GÜNER (Devamla) -... "sizin, bize, bağımsız, emperyalizmin her türlü
talebine. hayır diyerek emanet ettiğiniz bu vatanı biz ne hale getirdik" diye sonnak mecburiyetinde
olduğumuza inanıyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP, AK Parti ve SP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN

- Teşekkür ederim efendim.

Şahsı adına, İstanbul

Milletvekili Masum Türker; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar)

MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan,
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Görüşmektc olduğumuz tasarı, aslında,

belki, hepimize -farklı siyasi görüşlere sahip olmamıza
dinleme olanağı verdi. Özellikle gözledim, genelde, farklı gruplar, farklı gruplardan konuşan arkadaşları alkışladılar; ancak, bu öylesine bir konudur ki, şehitler ve gaziler üzerinde
zaman zaman siyaset yapıldığını da hepimiz biliyoruz. Yine, burada, özellikle, ister iktidara mensup ister muhalefete mensup olsun, bu konuda güzel konuşan arkadaşlarımızın bu güzel konuş- 1
maları eleştirilirken, bu tasarıya gölge düşürdüğünü de söylemek istiyon1:m. Biz, şehitler konusunda bir şey söylenirken, birisi bu konuda duygularını dile getirirken onu saygıyla dintemeliyiz ve o
saygının ötesinde farklı yaklaşımlarda da bulunmamahyız; yoksa, şehitler konusunda samimi olduğumuzu söylememiz mümkün değildir; kimse de inanmaz; çünkü, tarih, burada konuşulanları,
sonradan, tutan,aklarda, herkesin huzuruna koyduğu zaman, alır bakarlar, senin tartıştığın, konuş
tuğun tasarı neydi, amacın neydi, gayen neydi, sen ne söyledin.
rağmen- geçmişi

Değerli arkadaşlar, bu tasarı ne ge~iriyor; bu tasarı, bize, yalnız, şehit olma mertchesini ya da
gazi olma mertchesini taşımış kişileri yad etme duygusu veren bir tasarı değildir; bizler, bunu, zaten
yaşayarak geldik. Aslında, bu tasarıyla, bizden sonraki insanlara, bizden sonraki kuşaklara, çocuklarımıza ve belki de bazen aramızda yaşayan kendi kuşaklarımıza, şehitlik ve gazilik mertchesinin
yalnız ülkenin birliği, bütünlüğü, beraberliği açısından~değil, her şeyin iyi kotarıldığı, iyi gerçekleş
tiği, insanların kendisini siper ettiği duygusunu aşılama açısından önemlidir. Burada söz konusu
olan şehitlerimiz, yalnız tarihte, Birinci Dünya Savaşındaki şehitlerimiz değildir. Bu tasarı, ister
terör faaliyetleri dolayısıyla olsun ister kolluk görevini görürken olsun, Türkiye Cumhuriyetinin
kurulduğu günden bugüne kadar şehit düşmüş askerimizi, şehit düşmüş polisimizi, şehit düşmüş
Dışişleri mensuplarını da kavrayan bir tasarıdır. Buradaki şehitlik ve gazilik mertebesi, yalnız bir
savaştaki gazilik ve şehitlik mertebesi değil, düşüncenin bile yerlere atılıp, bizi savunan düşünce
sahiplerinin katiedildiği günlerin de dikkate alındığını düşünmeliyiz.

Bunu neden söyiUyorum; biraz önce burada konuşan bUtUn arkadaşlarım ız~ yeren konuşmaları
kınıyorum. Neden kınıyorum; çünkü, burada, bu arkadaşlarımız, yalnız şiirler okuyarak, hamasilik
yapmadılar; bize, o şiirlerin içerisindeki manayı, bu yüce çatı altında hissettirdiler. Hangi partiden

olursa olsun, ben, onlara şUkranla doluyum, teşekkür ediyorum. Hepimiz teşekkür etmek zorundayız. Biz, yalnız, yapılan yanlışı, yapılan hatayı, belirli şeylerin güzelliği içerisinde, bunu bahane
ederek aniatma konumunda olmamalıyız.
Bu tasarı, bize, şehitlik ve gaziliğin, bugUnden sonra da devam edeceğini hatırlatan bir tasarı
olmalıdır. Acaba, bi~, milletvekilleri olarak, biraz sonra kabul edeceğimiz bu kanunda, kanunu uygulayanlardan ne beklemeliyiz; bu dUşüncelerimizi de burada söylemeliyiz.
-586-

27.6. 2002

B: 119

T.B.M.M.

0:2

Değerli arkad~lar, şehitleri ve gazileri anma işi, buradaki tasandaki verdiğimiz yetkiye
dayanarak, zorlama haline getirilmelidir. Bu, alttan yukarıya doğru coşkuyla gelen bir duygu seli
haline geÜrilmelidir. Tıpkı, bugünlerde, geçtiğimiz yıllarda, yakın zamanda şehit olan askerimizin,
polisimizin, subayımızın ya da Dışişleri mensubumuzun kaldırıldığı gün, ülkenin dört bir tarafında
hissedilen duyguların, genç kuşak arkadaşlarımıza, geleceğimize duyurulması yolunda adımlar atıl
ması gerektiği gibi. Bunun, yalnız, zoraki olarak, burad<i, bir kanunla kabul edilmiş düşüncelerden
uzak, duyguları eaşturan bir yapı olduğu.unutulmamalı ve bunu kim uygulayacaksa, onun sorumluluğu içerisinde olmalıdır.

. Değerli arkadaşlar, bu kanunla, farklı günlerde olan ve birlik bütünlük içerisinde olmayan şehit
anma günleri aynı güne getirilmiştir. Gaziler günü de, aslında çoğu gazi olmuş; ama, vefat etmiş,
buna karşılık gaziliği hala süren kişilerin bu günü de önemlidir. Gaziler, şehitle~in önemini kat be
kat artıran mertebeye ul~mışlardır.
Bu nedenle, bu tasarının da, konuyu, özellikle geleceğe ulaştımcağı ve geleceği geçmişle
bütünleştiren bir yapıya kavuşturacağı için, hayırlı bir tasarı olduğunu söylüyor; bu vesileyle, bize
bu duyguları y~atan tüm konuşmacı arkadaşianınıza -ve çok iyi biliyorum ki, benden sonra
yapacağı duygulu konuşmasıyla bizi duygulandıracak Sayın Hatiboğlu da dahil olmak üzere- şük
ranlarımı sunuyor, hepinize, bu tasarının görüşmelerinde beraber bulunduğumuz için saygılar
sunuyorum. (Alkışlar)
'
BAŞKAN

- Teşekkür ederiz Sayın Türker.

Şahsı adına

Buyurun.

ikinci söz, Çorum Milletvekili

Sayın

Yasin Hatiboğlu'nun.

(Alkışlar)

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Sayın B~kan, Yüce Heyetin değerli üyeleri; zannediyorum;
zannediyorum değil, düzettiyorum sözümü; inanıyorum ki, itirazsız ittifak edilecek bir konuyu
konuşuyoruz; tartışıyoruz demiyorum, konuşuyoruz ve şiı saate kadar yapılan konuşmalar göstermiştir ki, gerçekten, vatan denilince, millet denilince, haysiyet ve şeref denilince, ülke denilince,
bayrak denilince, istiklal denilince itiraz eden olmuyor, olamaz da; benim milletimin özelliği bu.
Elbette, aramızda tartışmalar olur, biz, meseleleri tartışırız; çünkü "barikai hakikat müdavelei
efkardan doğar." Tartışırız; ama, asla itiraz ed~meyeceğimiz ve asla tartışa111ayacağımız, iman kadar
değerli konularımız vardır. İşte, orada ittifakımız, boynumuzun borcudur, vicdanımızın borcudur.
Bu, o; gazilik ve şehitlik, şahadet
Üç büyük değer vardır insan hayatında, insan ruhunda, insan anlayışında, Uç büyük değer:
Nübüvvet, velayet, şahadet... Evet; şimdi, biz bunu konuşuyoruz. Ne verebiliriz acaba, şahadetle,
yani, onunla ölçülebilecek yahut şehidi sonsuz memnun edebilecek ne verebiliriz acaba; neyimiz
var bir duadan gayri, bir inançtan gayri, bir onu anlamadan gayri, bir onun gibi yaşamadan gayri,
bir onun hedeflediğini hedeflerneden gayri neyimiz var şehide verecek?! Nübüvvet, velayet,
şahadet... Evet; Çanakkale şehitlerimiz var, ben ayırmıyorum, şehidimiz; Kosova var, Malazgirtvar,
Çaldıran var, Mercidabık var, dünya var, dünyanın Uç. coğrafyası var; onun için, ben ayırmıyorum.
Şahadetİn önemini ifade etmek için, kısa bir hikaye, kısa bir hususu arz edeyim: Uhud
Muharebesinde Enes İbnun Nadr Hazretleri dUşman Uzerine alabildiğine giderken, önünü çeviriyorlar, diyorlar ki arkadaşları: "Yanlış istikamete gidiyorsun, o gittiğİn taraf düşmanların bulunduğu
taraftır, gidersen sana zarar verirler, geri dön." Enes İbnun Nadr Hazretleri diyor ki: "Çekilin önümde~; Allah'a yemin olsun ki, Uhud Dağının altından cennetin kokusu geliyor." İşte, şahadet bu. Bu
ruhu veremezseniz topluma, bu ruhu veremezsek, bu ruhla mülemma olmaz, bu ruhla dolmazsak,
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şehitlik olmaz, kimseyi şehitlige koşturamazsınız. Şahadet başka bir şeydir; kirayla, parayla, ödünç
olmaz; mümkün mü?! Eger böyle olsaydı, analar saçlarını başlarını yolariardı çocuklarını gönderirken ellerine kına koyacagına. Hayır; analar saç yolmadı, baş yolmadı, kına koydu ellerine; arkasın
dan da dediler ki: "Getme Yemen'e Yemen'e, Yemen sıcak, dayanaman; kalk borusu çalınınca, sen
küçüksün, uyanaman." Bizim milletimizin farkı bu. Peki, bu, kendiliginden mi oldu, acaba, doğuş
tan mı; hayır; bu, bir zeminin ürünü; bu, bir tabanın, altyapının ürünü. Nedir o; işte, onu kim oluş
turdu; Mustafa Kemaller, Akifler, sayısız insanlar oluşturdu; müderrisler, şeyh ler, dervişler, mürşit
ler... Hatırlamaz mısınız, büyük savaşımızın, İstiklal Savaşımızın .önünde ve öncesinde cami cami,
kapı kapı gezen insanları.

Mustafa Kemal Balıkesir konuşmasında diyor ki: "Ey Millet, Allah birdir, şam büyüktür. Alselameti, atıfeti ve bayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenabı Hak
tarafından insanlara bakaiki diniyyeyi tebliğe memur ve resul olmuştur. İnsanlara feyz ruhu vermiş
olan dinimiz son dindir, ekmel dindir; çünkü, dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevafuk ve
tetabuk ediyor." Mustafa Kemal, böyle, bu sözlerle çıkmış milletin huzuruna. Ey millet, bunu anlayıp, bunu kavrayın; ama, aniayıp kavramak yetmez; bunu koruyun.
lah'ın

O yetmiyor; bir başkası, bir gazimiz, bu gaziden sonra bir gazimiz, Gazi Hacı İzzet diyor ki:
"Adam öldürmek bir yana evlat; en zor olanı adam gömmek. Şu ellerirole en az elli kişiye mezar
kazdım. Kasaturayla toprağı eşelediğim kadar eşeler, sonra, tımaklarıının bUton kuvvetiyle çukuru
büyütürdüm, sonra da ölüyü gömerdim çukura; zavallılar sığmazdı; benim de kuvvetim kesildigi
için daha fazla kazamazdım; avuçlarımla üzerine toprak atardım. Onun için, orada ölüp de, mezarsız yatanların ıstırabtm en iyi ben anları m."
İşte, bizim tarihimiz bu,· geçmişimiz bu, ruhumuz bu. Bir şehit ne diyor. Yani, şu sözleri söyleyebilecek toplumu oluşturamazsanız beyler, şehit beklemeyin, gazi beklemeyin. Askere gitmemek
için çürük raporu alanların sayısıyla bu ülke dolar, taşar. Bizim ıstırabımız, isteğimiz budur.

Evet, şehitler için bayram yapacagız, kutlayacağız, kendilerini takdir edecegiz, tebcil edecegiz;
iyi bir ~ey, bundan daha güzel bir şey olmaz; ama, biz şehitlerimiz için ne yaptık? Şehitlerimiz niye
şehit oldu; hangi hedef için, hangi maksat için; bunun için ne yapıyoruz? Şimdi birisi şehit oluyor;
bir askerimiz, bir polisimiz, bir bekçimiz, bir insanım ız, vatan için, din için, millet için, namus için,
iffet için şehit oluyor yahut gazi oluyor, yaralanıyor, hastaneye kaldırıyorlar; anası koşup gidiyor
hastanede ziyaret etmek için. Eğer, siz, anasının önüne geçip "dur bakalım, giremezsin; senin başıri
da engelin var; sen bu örtünü çıkarmadan giremezsin" diyorsanız, bu kanunları çıkarmanın,
samirniyet itibariyle izahını nasıl yaparız, nasıl yaparız?!
Beyler, samirniyetle söylüyorum, hiçbir kastım yoktur; bunları anlamamız lazımdır. Eğer,
binen bir insan, 80 yaşındaki bir insana "dur bakalım, sakatını kesmezsen, bu uçağa binip
temsilen Kore'ye gitmen ayıp olur bizim için" diyorsak, bunlar doğruysa, beyler, aşağıda yatan;
a~a, ruh en yücelerde olan, belki sidre-i müntehaya yakın noktada bulunan o insanları .inandiramayız, o ruhları inandıramayız. Yemin ederek söylüyorum; eğer, onlar samimiyetimize inanmazsa, işimiz zordur; bu dünyada da, öbür dünyada da zordur.
.

~Çağa

Yaktim de çok kısaldı. Bakın, bir şehit ne diyor; bir yedeksubay annesine mektup yazıyor
"Validecigim, dört askerdağurmakla müftehir şanh Türk annesi! Nasihat-arniz mektubunu aldım,
.okud1,1m, okudukça büyük dersler aldım. Tekrar okudum. Şöyle, güzel ve mukaddes bir vazifenin
içinde bulunduğum dan, sevindim" diyor ve değerli arkadaşlarım, arkasından diyor ki: "...o güzel
çayırın koyu yeşil tarafında, çamaşır yıkayan askerlerim saf saf dizilmişler. Gayet güzel sesli bir
ezan okundu.
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Ey-Allahım, bu ovada onun sesi ne kadar güzeldi. Bülbül bile sustu. Ve sonra namaz kılıp ellerimi açtım: Ey benim Rabbim, şu kahraman askerlerin bütün dilekleri; ism-i celalini İngilizlere ve
Fransızlara tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği ihsan ey le ... "

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN

- Topariayın efendim.

YASiN HATİBOOLU (Devamla) "... ve huzurunda titreyerek, böyle güzel ve sakin bir yerde
sana dua eden biz askerlerin süngülerini keskin eyle, dUşmanları kahhar isminle kahreyle!" Evet, bu
bir duadır; şehit böyle söyledi, gazi böyle söyledi: Şimdi, söz sırası bizde. Bunlara yakışır, bunlara
uyg~n uygulama içinde olmalıyız. Okullarımızı, çocuklarımızı, kızlarımızı, validelerimizi, annelerimizi, bu ruh hali içerisinde temaşa etmeli, ihtiyaçlarını buna göre karşılamalıyız ve biz ne
diyoruz hep birlikte: "Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,/ Sana ağuşunu açmış duruyor
Peygamber."
. Galiba en son sözümüz de budur.
Ben, bu tasarıyı hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Hiç olm~sa, bir anma vesilesidir, hem de
resmen devletin anma vesilesidir. Bundan dolayı, bunu hazırlayanlara teşekkür ediyorum.
Umuyorum ki, şehitlerimizin beklentisine cevap veririz.
Saygılar

sunuyorum.

BAŞKAN
Sayın

(Aikışlar)

- Teşekkür ederiz Sayın Hatiboğlu.

Göksu? .. Yok.

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir)- Sayın Başkan ...
BAŞKA~

- Sayın Yıldırım, bir şey mi söyleyeceksiniz efendim?

MEHMET SAD Rİ YILDIRIM (Eskişehir)- Sayın Başkan, mUsaade ederseniz, bir soru sormak .
istiyorum.
BAŞKAN

- Buyurun.

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana
aşağıdaki soruyu sormak istiyorum.
Geçmişimize, milli ve manevi değerierimize sahip çıkabilmemiz için, şehit ailelerimizi ve

gazilerimizi
diliyorum.

şereflendirmesi

ve

onurlandırınası

nedeniyle

tasarı

yerindedir;

hayırlı olmasını

Soromu soruyorum: Artan hayat pahalılığı karşısında ekonomik sıkıntı içinde olan, bu vatan
için ölen şehitterin aileleri ile vatan iÇin sakat kalan gazilerimize insanca yaşayacakları maaş artışı
yapılmasını öneriyorum.
Teşekkür

ediyorum.

Saygılarımla.

BAŞKAN

- Teşekkür ederiz.

Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI EDiP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz.
Tabii, bütçe

imkanları

çerçevesinde,

sayın

milletvekilimizin önerisi de değerlendirilecektir.

Arz ediyorum.
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- Teşekkür ederiz.

Tasarının

tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Tasarının

maddelerine geçilmesini oylarımza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

edilmiştir.

ı

inci maddeyi okutuyorum:

18 MART GÜNÜNÜN ŞEHiTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZiLER GÜNÜ
.
İLAN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARlSI
MADDE 1.- ıs Mart Şehitler Günü, ı9 Eylül Gaziler Günüdür. Anılan günlerde bütün kamu
kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile her yıl anma
töreni düzenlenir.
BAŞKAN- ı inci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Van Milletvekili
lah Erbaş; buyurun. (SP sıralarından alkışlar)

Sayın

Fetbul-

SP GRUBU ADINA FETHDLLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri;
879 sıra sayılı yasa tasarısının ı inci maddesi üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış
bulunuyorum; Genel Kurulu ve şahsınızı saygıyla selamlıyorum.
Bu tasarının esas gayesi, çeşitli tarihlerdeki kutlamaları iki güne sığdırmak, hem zaman israfını
önlemek hem de normal şartlarda iki tane büyük kutlamayı bir arada yapmak.
Şimdi, değerli arkadaşlar, tasarıda, şehitler günü ve gaziler günü olarak iki gün teklif ediliyor.
Öncelikle, şehitlik nedir? Diğer arkadaşlarımız, hakikaten, çok güzel anlattılar; fevkalade heyecanlandırdılar, patta bizi burada ağlattılar. Ben bu noktalarda fazla gitmeyeceğim; ama, belli noktalara,
şehitlik nedir, onu bir öğrenelim.

Şehitlik, bildiğiniz gibi, İslamibir tabirdir ve tarifi

de, hadisi şeritlerde" Allah'ın isminin yücelmücadelede öldürülene şehit denir" şeklindedir. Bir başka tarifte de "Allah'ın rızasını kazanmak için cennet karşılığında canını satan, canını veren insana şehit denir" denil-

tilmesi

amacıyla yapılan

miştir.

Gaziliğe

gelince ... O da, bu niyetle savaşa katılıp,

savaştan sağ çıkan

insana gazi denir.

Değe~li kardeşlerim, şehitliğin altyapısına sahip olmak için bu ruhu yakalamak lazımdır ve bu
ruh da, ancak, şu şekilde elde edilebilir: Nesillere Allah inancını aş ılamak için okullarımııda din ve
ahlak derslerine önem vermeliyiz, İslam dininin özünü öğretmeliyiz; bu noktada cimri davranmamalıyız ve bunların tatbikatını yapmalıyız. Gençlerimize. namaz kılmayı, oruç tutmayı öğret
meliyiz, hacca gitmeyi teşvik etmeliyiz, vatanınısevmeyi öğretmeliyiz, bu ruhu vermeliyiz. Bunun
. başında da, anne adaylarımızı, yani, çocuklarımızı doğuran o aziz insanları, hanım kızlarımızı şuur
lu ve bilgili olarak yetiştirmeliyiz. Başörtüsüne kafamızı takmamalıyız. İlköğretim okullarında din
ve ahlak derslerine ağırlık vermeliyiz. Bu konuda sivil toplum örgütlerine önem vermeliyiz.
Muharip Gaziler Derneği gibi dernekleri teşvik etmeliyiz. Şehit ailelerine devletimizin ilgi duyması
ve onları mağdur etmemesi için maaşlarını makul düzeylere çıkarmalıyız. Sayın Bakanım "bütçe
imkanları nispetinde iyileştireceğiz" müjdesini verdi; inşallah, güzel olur. Şehitliğin önem ve anlamını anlatmak için şiir yarışmaları düzenlemeliyiz, paneller düzeniemeliyiz ve düzenlemek için
de Diyanet işlerini devreye sokmalıyız. Camilerde şehitlik üzerine hutbeler okutmalıyız.
Değerli kardeşlerim,

dedim, "bizi kiliseler

ben, Yüsekova'dayken bir grup insan geldi oraya; "sizi kim gönderdi"
gönderdi" dediler; "peki, sizin finansmanınızı kim sağlıyor" dedim,

birliği
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"kiliseler birliği sağlıyor" dediler; "ne için geldiniz" dedim, "biz, dinimizi yaymak için geldik"
dediler ve oradaki olaylan tahrik edip gittiler, gördüm onları. Biz ne yapıyoruz kardeşlerim? Evet,
orada şunu gördüm, onların bir Papası var, bizim ise... Hilafeti kaldıran metnin son cümlesi şöy
ledir: "Hilafet, Türkiye BilyUk Millet Meclisinin manevi şahsiyetinde mündemiçtir." Türkiye Büyük
Millet Meclisi olarak biz ne yapıyoruz? Onların Papası bu kadar insanı taa Yüksekovalara gönderirken, siz Büyük Millet Meclisi olarak dinimiz~ yaymak için, ilerietmek için, şehitlik duygusunu vermek için ne yapıyorsu~uz?
Değerli arkadaşlarım,

söylemek istemiyorum; ama, şunu da demeden
edemeyeceğim: Radyo ve televizyonlarımızda dini ve milli duygularımızı galeyana getiren programlar yaptırmalıyız, tarihimizi anlatmalıyız; bu tür filmleri göstermeliyiz. RTÜK'e de Allah inancını dejenere eden programları kaldırması için görev verınetiyiz ve onları da uyarmalıyız.
ben daha fazla

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından
BAŞKAN

şeyler

kapatıldı)

- Buyurun efendim.

FETHDLLAH ERBAŞ (Devamla)- Değerli kardeşlerim, şehitlik bilyUk bir rütbedir; bu rütbeye ulaşmak, tüm Anadolu insanının amacıdır. Dualarımızda hep "Ya Rabbim, bizleri şehitler
zümresine ilhak et" diye niyazda bulunuyoruz. Şehidimize, gazimize sahip çıkmalıyız ve sahip çık
mayanlar yarın vatanı için şehit olacak adam bulamazlar diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP,
AK Parti ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN

- Teşekkür ediyoruz Sayın Erbaş.

ANAP Grubu adına, Denizli Milletvekili

Sayın

Beyhan Aslan; buyurun.

ANAP GRUBU ADlNA BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
kanun tasarısı gelmeden çok önce, milletvekili olduğurnun birinci ayında
bu konuda kanun teklifi verdim. Yani, milletvekili olduğurnun birinci ayında, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'yla birlikte kanun teklifi verdik. Bizim arkamızdan da, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve daha sonra da Şevket Bülent Yahnici aynı konuda kanun teklifleri vermiş
lerdir.
görüşmektc olduğumuz

Çeşitli

kesimlerden şehit düşen, vatan müdaraasında devlet haysiyet ve onuru uğruna şehit
bir seferde, devletin tüm katmanlarıyla birlikte, tüm sivil örgütleriyle birlikte
anılması için bir teklif verilmişti; ama, komisyonumuz bizim tekliflerimizi herhalde görmedi veya
uygun bulmadı; Milli Savunma Bakanlığımız, bunu tasarı olarak getirdi. Elbette, bir farklılık var;
gaziler günü, bizim tekliflmizde yoktu.
dilşen insanlarımızın,

ı9

Eylül, biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik
gündür. O gün, ı 9 EylUl günü onun için seçilmiştir. Biz, bunu da isabetli buluyoruz.
Bu noktadan, yani, bu konuda tasarı ve teklifterin birleştirilmemesinden, birleştirilerek gelmemesinden dolayı üzilntilmilzil belirtiyoruz; ancak, tabii ki, gaziler gününün olması da bizi revkalade mutlu etmiştir. Yine de, ben, Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyorum, komisyon,
üyelerine teşekkür ediyorum.
heratı verdiği

Gazilik,
kavramlardır.

şehitlik

gibi kavramlar, bu milletin ortak
Bu, böyle değerlendirilmelidir.

Yüce Meclisi

saygıyla selamlıyorum, teşekkür

paydasıdırlar

ediyorum.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu
buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
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DYP GRUBU ADlNA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görUşülmekte olan 879 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun
görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi, şahsım ve Doğru Yol Partisi
Grubu adına saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, milletleri millet yapan önemli değerleri vardır. Milli tarih, milleti ayakta tutan en önemli heyecandır ve kaynaktır. Milli tarih ve milli kültür, milleti ve devleti devlet
yapan, milleti millet yapan değerler manzumesi ve aynı zamanda, onun en önemli hazinesi dir.. Bu
bağlamda, bu vatan coğrafyası için şehit olma pahasına mücadele etmiş olan bütün şehitlerimizi,
rahmetle ve minnede anıyorum, gazilerimizi de yine aynı duygutarla saygıyla yad ediyorum.

Milli tarih, milli kültür, milli mukaddeslerimiz ve milli mefahirimiz, bizi biz yapan değer
lerimiz. Bunların üzerinde önemle durmak, korumak ve kollamak, bütün bir milletin, fert olarak da
her vatandaşııpızın mutlak surette görevi ve sorumluluğudur. Bu vatan coğrafyası için çok şehit verdik. Bu vatanı vatan yapmak için şehit verdik. O şehitleri, pek tabii ki, bugün de olsa yine vereceğiz;
ama, unututmaması gereken bir şey var; okullarda okuyan çocuklarımız, evde yetiştirdiğimiz
bebeklerimiz dahil olmak üzere, onlara şehitliğin ne olduğunu, gaziliğin ne kadar önemli olduğunu
mutlaka hatırlatmak, andırmak lazımdır. Yüce Atatürk'Un söylediği çok güzel bir söz vardır; "istiklal ve hürriyet, benim karakterimdir" diyor. İstiklal ve hürriyeti, benim karakterimdir diye benimsemiş olan her vatandaş, her Türk, geçmişte olduğu gibi, Atasına layık olmak üzere, Uzerine düşen
görevi mutlaka yapacaktır.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır; o vatan,
bütün bir millettir. Bu millet, bu anlayış içerisinde mücadele etmiş, şehitler ve gaziler vermiş ve vermeye de devam etmektedir.
Değerli milletvekilleri, bu vatan coğrafyası, bu topraklar öylesine önemli topraklardır ki, herkesin gözü bu toprakların üzerindedir. Bu toprakları bize emanet eden atalarımızı rahmetic ve minnede anıyoruz. Bu cumhuriyeti bize cumhuriyet yap~n, bu ülkeyi, bu bağımsız ülkeyi bize kuran ve
kurduran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını rahmetic ve minnede
anıyoruz; ama, bu toprakları böldürtmemek, bu milleti parçalatmamak, bu bayrağın yanına bir baş
ka bayrak koydurtmamak üzere de bu millete ve bu Meclise büyük görevler düşmektedir. Onun için
de, hem ekonomik hürriyetimizi hem siyasal hürriyetimizi koruyacak her türlü gayretin içerisinde
olmak ve milli egemenliğe sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

Değerli

milletvekilleri, ben, şı:ınu özellikle belirtmek istiyorum. Bu toprakları bölmek isteyen
ülkeler, birkısım bloklar, hatta Avrupa Birliğine üye olan ülkeler de dahil olmak üzere, onların üzerimizdeki emellerini çok iyi bilmek, hem Avrupa Birliğine girmek için mücadele etmek
hem de bu ülke üzerinde birkısım emelleri gerçekleştirmeye yönelik gayretleri sıfıra indirmek, onlarla mücadele etmek de, yine bizim boynumuzun borcu olmalıdır.
birkısım

Değerli milletvekilleri, işte, bu anlayış içerisinde, getirilmiş olan bu kanun tasarısını, gerçekten, fevkalade olumlu buluyoruz; çünkü, temelinde, T~rk Silahli Kuvvetlerinin, bu güzel tarihinde,
altın sayfatarla dolu zaferleri vardır. Yine, bu tasarının temelinde, şehitlerimizin ailelerini anmak ve
onları, tekrar, özellikle milletin bağrına teslim etmek vardır. Yine, bu tasarının temelinde,
gazilerimizi yeniden anmak; ama, bu toplumda daha iyi, daha müreffeh bir hayat seviyesini sürdürecek bir gayreti göstermenin işareti vardır. Yine, bu tasarıda, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri,
Hava Kuvvetleri, Polis Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere, çeşitli kuruluşlarda bu ülkeye hizmet etmiş olup da şehit olanlarm ayrı ayrı anılması, bir çatı altında, bir kaynak içerisinde
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onun tekrar birleştirilmesi ve anılmasını daha güzel bir şekilde gerçekleştirmek vardır. İşte,_ ben,
onun için diyorum ki, bu tasarı, gerçekten yerindedir, mutlak surette herkes üzerine .düşen görevi
yapmalıdır, bizler de yapmalıyız. Hem 18 Mart Çanakkale Zaferinin olduğu günün şehitler günü
olarak kabul edilmesi yerindedir...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından

kapatıldı)

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Sayın Başkan ı dakika içerisinde toparlıyorum.
BAŞKAN

- Buyurun.
ı

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla)- ... hem de 19 Eylül 192 ı tarihinde BUyük Önder Mustafa Kemal AtatUrk'e mareşal unvanı verildiği günün gaziler günü olarak tespit edilmesi, anılması
fevkalade isabetlidir. Bugünlerde de, biz, tekrar o günleri ydd edeceğiz; ama, çocuklanmıza da bu
vatan için, bu bayrak için, bu ülke için şehit olma pahasına dahi olsa mücadele etmenin ne olduğunu .
mutlak ~urette hatırlatacağız, andıracağız ve Türk Milletinin bir ferdi olmaktan da onur duyduğunu
mutlaka onların ruhianna ·ve yüreklerine işleyeceğiz diyorum.
Yüce Heyetinizi
BAŞKAN
ı

saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

- Teşekkür ederim.

inci maddeyi

oylarımza

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. -

Şehitler

ve Gaziler günlerinin anma törenleri ile ilgili yönetmelik, Kanunun

yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ile Milli Savunma, İçiş

leri,

Dışişleri

ve Milli Eğitim bakanlıklarınca mUştereken düzen-lenir.

BAŞKAN

- 2 nci madde üzerinde Saadet Partisi Grubu adına Sayın Zeki Çelik konuşacaklar-

dır.

Buyurun

Sayın

Çelik. (SP sıralarından alkışlar)

SP GRUBU ADlNA MEHMET ZEKi ÇELİK (Ankara) - Sayın Başkan,

sayın

milletvekilleri;

şehitler ve gaziler günü ilanıyla ilgili tasarı üzerinde Saadet Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, şehit

ve gazilerimize borçlarımızı herhangi bir karşılıkla ödememiz mümHerhangi bir günle borç ödenmesi de söz konusu olamaz; onların hatırdan çıkarıl
maması, akıldan çıkarılmaması ve daima hatırlanınası gerekmektedir; çünkü, şehit, nurlanmış; gazi,
onurtanmış insan demektir. Yeni yetişen gençliğimize, şehit ve gaziterimizin hangi gayeler için
fedakı'irlık yaptığı, her türlü araç kullanılarak öğretilmelidir; bu, bir gün değil, her gün yapılmalıdır.

kün

değildir.

Kanun tasarısının metninde; ı 8 Mart Şehitler Günü, ı 9 EylUl de Gaziler GünUdUr deniliyor.
Buna hiçbir itirazımız yok; ancak, anılan günlerde, bUtUn kamu kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının iştirakiyle anma törenleri düzenlenir. Gönül ister ki, halkımız
ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü katıldığı bir olaya, kamu kurum ve kuruluşlarımız da destek
versin; ama, bizde öyle olmuyor, kamu kurum ve kuruluşları katılıyor, halk ve sivil toplum kuruluş
larına ı'ideta konu mankenliği yaptın lıyor. Bayramlar ve milli günler, böylece, kuru ve baştan savma, halksız kutlanıyor. Kaç gündür görüyoruz, Milli Takımımızın başarısı nedeniyle bayram
yapılıyor; halkın tamamı katılıyor, genci ihtiyarı, kadını erkeğiyle kutlamalar yapılıyor; işte, bayram budur.
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Değerli arkadaşlar, şehitler

günü ilan ettiğimiz 18 Martta yaşananlar için Büyük Şair Mehmet
Ak if, _oradaki şehit ve gazileri Bedr'in asianiarına benzeterek, şehitlerimizin mezar taşı olarak
Kabe'yi, aydınlatmak için de Yedi Süreyyalı Kandili uygun görmüştür.
Değerli arkadaşlar,

Çanakkale'yi geçilmez yapan, milletimizin istiklalini ve son vatan topve gazilerimizi bu noktaya getiren iman gücüydü; ancak, bu
imana ve bunun getirdiklerine maalesef saygı gösterilmediğini de görüyoruz.

rağının kurtulmasını sağlayan şehit

Değerli arkadaşlar,

burada güzel konuşmalar yapıldı, bu konuşmaları yapan bütün arkadaşlara
ediyorum. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş bir babanın göndermiş olduğu bir faksı dikkatIerinize sunmak istiyorum; ki, bunun, dağıtımdan, hem parti gruplarına hem her tarafa gönderildiği
ifade ediliyor. Gönderen Muzaffer Trabzonlu; şu anda, Gölcük' e bağlı Yazlık Belediye Başkanı. Bu
kardeşimiz diyor ki: "Ben, 1950 yılında doğdum. Babamın babası yani dedem de Çanakkale
Savaşında şehit olmuştu.1966 yılında tersane komutanlığında işe başladım, askerlik dönüşü de Seymen Kara Araçları Fabrikasında işçiliğe devam ettim ve 1992 yılında emekli oldum. 18 Nisan 1999
seçimlerinde de bu beldemin ilk belediye başkanı olarak hizmete başladım. ~I Haziran 2000 tarihinde de, tek oğlum olan Zafer'i, Van Başkale'de vatani görevini yaparken şehit olarak ahirete gönderdik.
teşekkür

Kızım Züleyha'nın

okulu olan İhsaniye Ticaret Lisesinin tertipiediği bir tiyatro oyunu için 20
pazartesi günü Gölcük Tersane Komutanlığı Gamizon Sinemasına davet edildik. Saat
21.00'de eşimle birlikte askeri giriş kapısına geldim ve sinemaya gireceğiınİ söylediğimde görevli
nöbetçi subay sakalınızdan dolayı giremezsiniz deyince bir an şok oldum.
Mayıs

Sonra, bu memlekette ne suç işlemişiz, milletin malını mı çalmışız, hangi yüzkızartıcı suçu iş
de bu muameleye maruz kalıyoruz?l Ben, beldernde belediye başkanı seçiliyorum da,
burada, benim canım memleketimin bir parçası olan bir sinemaya giremiyorum ı
lemiş iz

Özetlersek -aynen öyle diyor- tersane komutanlığında işçi olarak çalıştım, emekli oldum ve
beldernde de belediye başkanlığı gibi halka, kutsal bir görev ifa ediyorum. Tek oğlunuzu da vatan
uğruna şehit edeceksiniz;. ama, ondan sonra da, bir tören için sinemaya sokulmayacaksınız ve böyle, potansiyel suçlu muamelesine tabi tutulacaksınız."
Değerli arkadaşlar,

bu, belki ınünferit bir vakadır; yani, böyle olduğuna inanmak istiyorum ve
ama, hepimiz, bütün milletvekilleri, burada oturan komutanlar ve bizi dinleyenler, lütfen, başlarını ellerinin arasına alsınlar ve düşünüp taşınsınlar.
inanıyorum;

Şehitlerimize,
analarımıza

gazilerimize saygılı olalım; böylesi acılar çekmiş babalarımıza sakalı var diye,
da başında örtüsü var diye, lütfen bu acıları yaşatmayalım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN

- Topariayın efendim ...
MEHMET ZEKi ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, gerçekten, ben, bunun münferit bir

vaka olduğuna inanıyorum.
Şehit ve gazilerimize saygılı olmak durumundayız. Ülkesi için canını veren şehit ve
gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor; bu kanun tasarısının hayırlı olmasını diliyor, saygılar
sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN

kabul

- 2 nci maddeyi

oylarımza

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde

edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:
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tarihinde yürürlüğe girer.

- Maddeyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum.
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN-

oylarımza

Maddeyi

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, lehte, Sayın Masum Türker, Sayın
Yasin Hatiboğlu, Sayın Beyhan Aslan ve Sayın Mehmet Şandır'ın söz istemleri vardır; ancak,
sadece bir arkadaşıının söz istemini yerine getirebileceğim.

Lehte,

Sayın

Masum Türker; buyurun. (DSP

sıralarından alkışlar)

2 dakika içerisinde oyunuzun rengini belli edin efendim.
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, bu ka~mnun lehinde oy kullamyorum.
Gelecek kuşaklara hayırlı olsun. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN

Tasarının

- Teşekkür ederiz efendim.

tümünü

Böylelikle,

oylarımza

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

tasarı yasalaşmıştır; hayırlı uğurlu

edilmiştir.

olsun.

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
da Kanun Teklifi ve PJan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

Hakkın

14.- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanımımda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (21949) (S. Sayısı: 882) (1)
BAŞKAN-

Komisyon? ..

Hükümet adına

Sayın

Hazır.

Bakan? ..

Komisyon raporu, 882

Hazır.

sıra sayısıyla'bastırılıp dağıtılmıştır.

Arkadaşlar,

bu teklif açık oylamaya tabidir; o nedenle, eğer, görüşmelerin sonucunda oya sunbulamazsak, önümüzdeki ekim ayına kalacaktır. O nedenle, arkadaş
larımızın, hassasiyet gösterip, burada hazır bulunmalarını, hiç olmazsa, bugünkü çalışmalarımızın
tam anlamıyla sonuçlandırılmasını isteriz; takdir sizin.
duğumuzda gerekli çoğunluğu

NAiL ÇELEBİ {Trabzon) - Konuşmasınlar efendim ...
AYDIN GÖKMEN (Balıkesir)- Konuşmasınlar...
BAŞKAN

- Efendim, konuşurlar konuşmazlar; sayın milletvekillerinin, sayın grupların söz
veya kısmamak benim hakkım değildir. 5-1 O dakika içerisinde, kısa konuşurlarsa,
seviniriz elbette ki... Sonuçta, hepsinin ittifak ettiği bir tasarı.

hakkını kısmak

Saadet Partisi Grubu

adına,

Ankara Milletvekili

Sayın

Zeki Çelik; bu-yurun. (SP

sıralarından

alkışlar)

SP GRUBU ADlNA MEHMET ZEKi ÇELİK (Ankara) -Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; 882 sıra sayılı kanun teklifi üzerinde Saadet Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz
aldıin; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
(1) 882 S.

Sayılı Basmayazı tutanağa

eklidir.
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Değerli arkadaşlar, biz, bugün öğleden sonra Genel Başkanımız ve bir grup milletvekilimizle
Ankara Ticaret Odası Meclisi toplantısına katıldık Orada, hem Meclis Başkanının konuşmalarını
hem Genel Başkanımızın konuşmalarını dinledik Şu anda, gerçekten, Türkiye, çok önemli bir noktadan geçiyor. Yani, şu manada söylemek istiyorum: Tabii, Gelir Vergisi Kanununa madde eklemek
vergileri artırmak için yapılıyor ve burada ortaya konulmak istenen de, gerek sporcuların gerekse
spor kulüplerinin elde etmiş oldukları gelirleri kayıt altına almak, şeffaflığı ortaya çıkannak, kayıt
dışdığı ortadan kaldırmaktır. Bu manada önemli olduğunu ifade etmek istiyorum; ama, tabii, bu
Gelir Vergisiyle vergi toplayacaksınız da ne olacak, n'e''yapacaksınız, nereye harcanacak; bunların
çok iyi bilinmesi lazım. Şimdi, bu son bir iki gün içerisinde yaşanan hadiselerle Türkiye'nip manzarasını ortaya koymaya çalışacağım.
Bakınız, Sayın Başbakanırnızın -Allah şifalar versin- bugün ayağa kalkmış olması da bizi
sevindirmiştir; ama, bu hastalığı sebebiyle gürilUk AO 000 000 dolar ekonomimize yük gelmiştir.
Faizler yüzde 50'den yüzde 75 mertebesine yükselmiş ve bunun içborca ilavesi 3,3 milyar dolar olmuştur. Bu parayla ne yapılabilirdi diye sorulduğunda, 2 ı O000 insana iş temin edilebilirdi.
Bakınız, asgari ücret 163 000 000 lirayken, yaklaşık 20 000 000 lira ilaveyle I 84 000 000 liraya
çıkarıldı; ama, ülkede bu sorı birkaç gün içerisinde yüzde 17,7 enflasyon yaşanmıştır. Yani, bu ne
demektir; bütün ülke insanı olarak hepimiz fakirleşmişiz demektir. Bu manada, gerçekten, yapılmış
olan hataların, eksikliklerin ekonomimize; dolayısıyla, halkımıza ve bizim cebimizden çıkan
paralam ne maliyetler ve ne yükler getirdiğini çok iyi bilmemiz lazım. Şu anda Türkiye'de büyük
bjr belirsizlik var. Sanayici, işadamı, tüccar ne diyor; diyor ki, ben, güven duygusu içerisinde
değilim; neden; çünkü, yarını göremiyorum. Ayrıca, bu arada, ben, yatırım yapmak istediğim
zaman, karşıma bir yığın engel çıkıyor; bürokratik engeller, bir sürü yazışmalar çizişıneler de.
canımdan bıktırıyor. Tabii, bu arada, bu formalitelerin çokluğu sebebiyle, maalesef, rüşvet mekanizması da durmadan çalışmaktadır.
Peki, bu arada, bütün bunlar olurken, dolardaki,yükselme ve alçalmalar; yükselse dert, alçalsa
ayrı bir dert. Yani, tarihte görülmemiş, ı 300 000 lir~lardan~ dün, biz, ı 700 000 liraya yaklaşan, ı
660 000 liraya kadar dolar sınırının yükselmesine şahit olduk. o halde, insanlar önünü göremiyor,
güven.duymuyor ve bütün bunların sonucunda da, yatırım yapmıyor, üretim yapmaya hakikaten
gönlü ~azı olamıyor.
'

Tabii, bu arada, işadamlarımızın, sanayicilerimizin, tüccarlarımızın en büyük sıkıntılarından
bir tanesi de, vergilerin çokluğu ve bu vergi miktarlarının fazlalığı ve bu arada da, vergi çeşitlerinin
çok.luğu. Ayrıca, SSK primlerinin yüksek olması ve hakikaten, iş yapan insanlara, yanında istihdam
sağlayan, işçi çalıştıranlara çok büyük yükler getirmiş olmasıdır. Siz, asgari ücreti çok düşük tespit
ediyorsunuz; ama, SSK primlerini 350 000 000-400 000 000 lira seviyesinde bir alt taban fıy'attan
alıyorsunuz ki, burada işverenin sırtına büyük bir yük binmektedir.
Tabii, bu arada, enerjinin çok pahalı olduğunu ve bundan dolayı sıkıntıya düşüldüğünü; bu, isterse çeşitli vesilelerle elde edilmiş elektrik enerjisi olsun isterse doğalgazla elde edilmiş olan olsun
veya iş makinelerinde çalıştırılan mazotla elde edilen işgücü olsun hiç fark etmez, enerji çok pahalı.
Ayrıca, nakliye pahalı ve dolayısıyla, bütün bunların sonucunda, sanayicimiz, işadamımız, tüccarımız rekabet etme şansından mahrum.
Şu anda, bütün Türkiye sathını gezdiğimizde gördüğümüz olay budur. Gaziantep'te, Adana' da,
Eskişehir' de, İstanbul'da, Ankara'da veya Denizli'de herkesin söylediği şey şudur: "Eğer, biz, ihracat
yapmamış olsaydık ayakta dunna imkanımız olmayacaktı." Peki, herkes yapabiliyor mu ihracatı;
hayır. Yapanlar da, sadece çark dönsün diye yapıyor ve işçi çıkarmamak suretiyle bu işi götürmeye
çalışıyor.
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Tabii, burada, bütün bu belirsizlik ortamları içerisinde ne yapılması lazım; tek çare, üretimi arsiz, bir illkede üretim yapmıyorsanız, yatırım yapmıyorsa~ız, istihdam sağlamıyor
sanız, ihracat yapmıyorsanız, gelirinizi artırınanız mOmkOn değil; bunu artırınadı ğın ız müddetçe de
vergi toplama imkanından mahrum olacağınız ortadadır. Peki, siz, üretmeyen bir adamdan nasıl vergi alacaksınız? Yatırım yapmayan bir insandan nasıl vergi alacaksınız?
tırmaktır. Eğer,

Tabii, bu arada -Değerli Meclis Başkanvekilimizin vermiş olduğu kanun teklifinde de aynen öyle- futbolculardan, sporculardan, spor kulüplerinden de vergi tahsil etmeye çalışacağız. Eğer,· milli
gelir içerisinde artış olmaz, onlara isabet eden paylar yüksek olmazsa, onlardan da vergi alma şan
sından mahrum olacağız. Dolayısıyla, bir fasit daire içerisinde, bu şekilde böyle dönüp dolaşacaktır.
Değerli arkadaşlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı "bizim, yurtdışına
kaçan, giden paramız 65 milyar dolar" diyor. Doğrusunu isterseniz, başka çevreler, bunun iki mislinden daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Neden böyle oluyo~; TOrkiye'de güven ortamının olmaması, yatırım yapmanın önündeki engeller ve gerçekten, ayakta kalarnama mücadelesi sonucunda vergi, sigorta vesaire gibi şeylerin ağırlığı. Tabii, bizim, bu geliderimizi artırmak için, biraz evvel söyledim, yatırım yapmamız lazım, üretim yapmamız lazım, istihdam sağlarnam ız lazım, ihracat
yapmamız lazım; ama, biz, bunları yaparken kimlerle yapacağız; en doğrusu, hemen yakınımızda
olan komşularımızia bunu yapmamız lazım. İşte, çevremizde Irak var, İran var, Suriye var, Yunanistan var, hatta Rusya, Ermenistan vesaire var; ama, bütün bunlarla kavgalıyız ve bütün bunlarla,
bizim, alışveriş noktasında, maalesef, çok geri bir nokta olduğumuz ortadadır.
Bakınız,

bu komşularımızın yapmış olduğu ticaret potansiyeli 182 milyar dolardır; bizim, komihracat ise, sadece 3 milyar dolardır; yani, tabirimi maruz görün,
devede kulak bile değildir. O halde, bunun artırılması, bunun çoğaltılması lazım. Evvela iyi komşuluk ilişkilerimizi vücuda getireceğiz, ondan sonra da onlarla alışverişin yollarını arayacağız ve
böylece de, en ycıkınımızda olan insanlarla ticareti kolay hale getirdikten sonra, bu iş kendiliğinden
çözülmüş olacak; ama, maalesef, bu, böyle olmuyor. İşte, Türkiye'den, gerek parasını gerekse
sanayi tesislerini alıp götürenler, o ülkenin sariayiine ve o illkenin bankalarına hizmet ediyorlar.
şularımıza yapmış olduğumuz

Değerli arkadaşlar, bakınız, Türkiye'den götürülen paraları, dışarıdaki bankalara en fazla yüzde 2 veya yüzde 3 faizle yatırıyo~lar -çünkü, dövize daha fazla faiz verilmesi mümkün değil- ama,
o sıcak parayı alan ülkeler, o para1arı, bizim gibi borçlanmaya ahşmış ilikclere en az yüzde 12, yüzde 15 faizle satmakta ve sırtımızdan para kazanmaktadırlar. İşte, biz, bu fas it dairenin kırılmasını,·
bunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz ve buna gayret göstermek istiyoruz.
Şu

anda, sivil. toplum örgütleri olarak sanayi odaları var, ticaret odaları var, sendikalar, işveren
var; ama, maalesef, bunların da illke yararına hareket etmediğini
görüyoruz. Çok iyi hizmet yapan hükümetlere karşı, bir bakıyorsunuz, sokaklara dökülüyorlar; ama,
bir de bakıyorsunuz ki, illkeyi batağa götUren hükümetlere karşı da, maalesef, ·sesleri çıkmıyor. İş
te, bugün yaşadıklarımız bunun en önemli ölçütleridir ve misalleridir.
sendikaları, işçi sendikaları

Tabii, bu hükümetin yapmış olduğu çok farklı uygulamalar var; tam bir kriz yaşanıyorken, yeni
yeni kriziere sahne oldu. Soru önergelerimizde "krizden çıktık diyorsunuz, uçurumun kenanndan
döndük diyorsunuz. Peki, bu Ulkeyi nasıl dUzlUğe çıkaracaksınız, nasıl kurtaracaksınız" diye sorduğumuz zaman, bize, resmi olarak, soru önergelerimize verilmiş olan cevapta "2002 yılında sağ
lanacak faizdışı fazla, özelleştirme gelirlerindeki beklenen artış, piyasada gUvenin oluşması, faizlerin düşmesi, sağlanan dış destekle borçlanmanın ortalama vadesinin uzatılınası sonucunda borcun
sOrdürülebilirliği sağlanacak" diyorlar.
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- Sayın Çelik, biraz tasarı üzerinde konuşalım, sporcutarla ilgili konuşalım. Lütfen ...

MEHMET ZEKi ÇELİK (Devamla) - Tasarıyla ilgili efendim ... Vergiyle alakah olduğu için
konuşuyorum efendim.
BAŞKAN
lasın

- Her türlü vergi buna girmez ki yani!.. Lütfen... Biraz tasarıya gelelim; millet antasanda ne var.

Lütfen,

arkadaşlar, tasarı

üzerinde konuşsun bütü~ .hatipler.

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, faizdışı f~lanın olması bir mana
ifade etmez. Neden; çünkü, faizdışı fazla, eğer devletin yatırımiarına gitmiyorsa, siz, topladığınız
vergileri yatırımlara değil de borç faizlerine yatırıyorsanız, buradan bir mana çıkmayacaktır.
Özelleştirme gelirlerinden beklenen artışın olması da mlimkün değil; çünkü, sayın bakanlar
diyor ki, onbeş yıllık özelleştirme, devletin imkanlarının paytaşırnma dönmüştür ve fiyasko olarak
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, beklenen ~edefler de gerçeklcşmemiştir. Mesela, en basiti, 1999 yılın
da 4 000 000 000 dolar olarak hedeflenen özelleştirme, 38 000 000 dolar olarak gerçekleşmiş; 2001
yılında hedef 1 000 000 000 dolarken, 119 000 000 dolar olarak gerçekleşmiş.

Tabii, bu arada, bu krizler ~ebebiyle, son yaşadığımız olaylar sebebiyle üzerimize binen yükün
de daha fazla arttığını görüyoruz.
. Peki; güven oluşmasından bahsediyorlar... Biraz evvel de söyledim; nasıl güven oluşacak, kim
güven duyacak, yatırım yapacak; bu yatırımın sonucunda da, siz, vergi tahsilatında bulunacaksınız.
İster sporculardan olsun ister kulüplerden olsun ister işadamlarından olsun, bu şartlar altında, bu ülkenin, vergileri, beklenen seviyede, bütçe düzeyinde toplaması mümkün değil.
Bakınız,

son günlerde Bakanlığın yapmış olduğu açıklamalara göre, toplanan vergiler 12 katrilyon lira civarında; ama, faize ödenen 15 katrilyon lira civarında; demek ki, gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Neden; çünkü, ı 00 liralık vergi topluyoruz, ı 03,3 lira,· faizcilere, para
ödüyoruz. Bu şartlar altında hangi vergi sistemini getirirseniz getirin -vergiyi, ister sporculardan ister kulüplerden ister başkalarından alın- bunu sağlamanız mümkün değil.
Ayrıca "sağlanan dış

da,

diş

destekle borçlanma inikanını sağlayacağız" diyorsunuz. Yani, bu
ülkelerin bize güven duyup, bu manada borç verebileceklerini düşünemiyorum.

şartlar

Tabii, bu kanun teklifini veren sayın arkadaşımız, gerçekten, bir şeffaflık ortamı olsun, gerek
kulüpler gerek sporcular vergilendirilsin ve. vergi kaçağı olmasın, kayıt altına alınsın teklifinde
bulunuyor; çok doğru, çok güzel bir tekliftir ve biz de bunu destekliyoruz; ama, bazen, bu şeffaf
lığın da böyle olmadığını görüyoruz. Bazen sorduğumuz soru önergelerine aldığımız cevaplar
bunun tam tersini ifade ediyor. Biz, yatırım yapanlarla, teşvik alanlarla ilgili ne gibi yaptırımlarınız
var, uygulamalarınız var ve bUtUn bu talepleri nasıl karşıtıyorsunuz diye sorduğumuzda, Sayın
Bakan, vermiş olduğu cevapta diyor ki: "Ülkemizde yatırımlar, yatırım teşvikleri'konusunda tüm
talepler, tamamıyla mevzuat ve devlet kuralları ve resmi talimatlar çerçevesinde değerlendirilmek
te ve işlemler bu doğrultuda yapılmaktadır." İşte, burada, yine, karanlık noktalar var. "Mevzuat,
devlet kuralları ve resmi talimatlar... " Yani, demek ki, kim talimat veriyorsa, bu manada, istediğini
yaptırabiliyor.

Değerli arkadaşlar, şu anda, içborct.Jmuz ne kadardır, dışborcumuz ne kadardır; sağlıklı bir
rakam .vermemiz mümkün değil. Bakınız, sorduğumuz sorulara verilen cevaplar, inanın, bir ay
içerisinde güncelliğini kaybediyor ve biz de, bu manada, ne olacağını anlayamıyoruz.
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Tabii, bütün bu vergi gelirlerinin toplanmasıyla alakah çalışmalar yapılırken, devletin yüklinlin
azaltılması noktasında da bir çalışma yapılması lazım. Bakınız, geçtiğimiz günlerde açıklanan enf-

lasyon rakamı ile bu. ayki enflasyon rakamının yüzde I 'in altında çıktığı ve memurlara, böylece, bir
ifade edildi; ama, şimdi, burada, huzurunuıda ifade etmek istiyorum:
Bizim enflasyondan anladığımız şudur; cebimizden çıkan paradır; yani, evimizde, mutfağımızda,
işyerimizde neler oluyor, neler bitiyor... Normal şartlarda, enflasyon düşerken faiz oranlarının da
düşmesi beklenir; ancak, bizde, Hazinenin borçlanma faiz oranı yükselmektedir. Neden; çünkü,
kamuoyu, orta dönemde enflasyonun yükseleceğine inanıyor; eğer, düşüşün devamına inanılmış olsaydı, faizlerin de düşmüş olacağını görecektik.
fıyat artışı farkı verilmeyeceği

Çok önepıli bir hususun bilinmesi lazım: Enflasyondaki düşüşe rağmen faizlerin yükselmesi,
reel faiz oranlarının artmasına ve devletin borçlanma maliyetinin artmasına sebebiyet vermektedir.
Yani, siz ne kadar vergi toplamaya çalışırsanız çalışın, eğer, bu dengeleri kuramıyorsanız, o zaman
topladığınız vergiler yine buralara gidecektir. Sporcudan alacağınız verginin de, spor kulübünden
alacağınız verginin de bir hükmü ve anlamı kalmamaktadır. Neden; bakınız, bir örnek vereyim size:
Enflasyon yüzde 40 iken, faiz oranı yüzde 70 ise, reel faiz yüzde 21 civarındadır. Siz, enflasyonun
yüzde 30'a düştüğünü kabul edin, enflasyon yüzde 30'a düştüğünde faiz oranı yine sabit; yani, yüz·
de 70 seviyesindeyse, bu sefer de, reel faiz yüzde 30 mertebesindedir. Yani, enflasyon 1Opuan düş
müş olmasına rağmen, faiz sabit kaldığı için reel faizde 1Opuanlık bir artış meydana gelmektedir.
Dolayısıyla, bu manada, faizler yüzde 50'lerden yüzde 75'lere yükseldiğinden, devletin bütün
yükü artmakta ve bu manada, halkımızın cebinden bilyOk paralar çıkmaktadır. DUşUnUn ki, reel faizde 5 puan artış olması halinde içborçlarımızın miktarı 4 veya 5 katrilyon lira artmak durumundadır.
Bu ölçüler içerisinde, gerçekten, bu Olkenin nerelere gideceği, nerelere varacağı bilinmemektedir.

GOven ortamının olmaması, tabii ki, yine, Olkemizde sıkıntılar meydana getirmektedir. Neden;
çOnkU, bir insan, dOnyanın en zengin adamları sıralamasındayken, bir gecede -haklı veya haksız olduğu da bilinmiyor; çOnkO, bu noktada net bir açıklama yok- bir bakıyorsunuz, adam, ertesi gün
2 000 000 000 lira ay lığa mahkum olmuş bir fakir haline dön OşUyor. Yani, bu güven ortamının mutlaka sağlanması gerekmektedir.
MEHMET ŞANDIR (Hatay) - SUre doldu ...
MEH!\:fET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Karşı taraftan, arkadaşlarımız, herhalde, bizi ikaz
ediyorlar "yeter konuştuğunuz" 'diye.
MEHMET

ŞANDIR

(Hatay) - Kanunu

bitireceğiz ...

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Evet... Söylenecek çok şey var doğrusu ...
Kanunun

hayırlı, uğurlu olmasını

BAŞKAN

diliyor,

saygılar sunuyorum.

- Saat 20.30'da toplanmak üzere,

birleşime

ara veriyorum.

Kapanma Saati : 19.42 .

----0----
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma

Saati: 20.30

BAŞKAN: Başkanvekili

Ali ILIKSOY

KA TİP ÜYELER: Burhan ORHAN (Bursa), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

----·---BAŞKAN- Sayın

119 uncu Birleşiminin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.
Görüşmelere kaldıgımız yerden devam ediyoruz.
V.- KANUN TASARlSI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN
GELEN DiGER iŞLER (Devam)
14.- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (21949) (S. Sayısı: 882)(Devam)
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır.
Tekiitin tümü üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına Sayın Zeki Çelik konuşmasını tamamlamıştı.
Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Tarık Cengiz; buyurun.
(DSP sıralarından alkışlar)
DSP GRUBU ADINA TARlK CENGiZ (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değiştiriterek kabul edilen metin üzerinde
Demokratik Sol Parti Grubu adına görüşlerimi sunmak için söz almış bulunuyorum; bu vesileyle,
hepinize teşekkür ediyorum.
Öncelikle, böyle bir kanunun çıkacak olmasından dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum;
çünkü, gerçekten, hepinizin çok yakından izlediği gibi, Dünya Kupasında, özellikle Milli Futbol
Takımımızın almış olduğu başarı her türlü takdire şayandır. Çünkü, belki, burada, bazı kesimler
tarafından, bu vergi istisnası için, efendim, işte, futbolcular ya da sporcular -çilnkü, oraya da
geleceğim; daha sonra "sporcu" olarak değiştirildi bu metin- çok iyi paralar kazanıyorlar, bunun
üzerinden bir de böyle bir kolaylık sağlanmaması lazım gibi eleştiriler gelebilir; ama, hepiniz izlediniz, yaklaşık Uç haftadır, Türk Milli Futbol Takımının, ulusal takımımızın yapmış olduğu reklam, milyarlarca dolara bedel bir reklamdı. Onun için, gerçekten, bu kanunun, sportifbaşarı amacıy
la, diğer takımlarımızın da önünü açacağına olan inancımı belirtmek istiyorum ben.
Bu kanunun eski halinde, hepinizin bildiği gibi, sporcuların almış oldukları paralar ücret
sayılıyordu ve artan oranlı bir tarifeyle vergilendiriyordu; fakat, bu oran, tabii, artan oranlarla, yüzde 40'a kadar varabiliyordu. Yeni metinde, bu oran, yüzde 15'le sabitlendi. Bu, hem spor kulüpleri
açısından hem de sporcular açısından ciddi bir kolaylık getirdi.
"Profesyonel futbolcular" ya da "profesyonel sporcular" olarak verilen bu teklifın Plan ve Bütçe Komisyonumuz tarafından "sporcular" ibaresiyle değiştirilmesin'den dolayı da çok büyük mutluluk duydum; bundan dolayı teşekkürlerimi belirtmek istiyorum; çünkü, bildiğiniz gibi, ülkemizde, sadece futbol da değil, amatör branşlarda da çok ciddi başarılar elde edile biliyor; bunun örneğini,
basketbol takımlarımız, voleybol takımlarımız zaman içerisinde göstermişlerdir.
Dolayısıyla, zamanlama olarak da çok iyi bir zamanda çıkarılan bu kanun dolayısıyla, buna
destek veren tüm siyasi parti gruplarımıza teşekkür ediyorum ve çıkacak bu kanunumuzun, Türk
sporuna ve Türk sporunun geleceğine çok .ciddi katkılar yapacağı inancıyla, hepinizi saygıyla
milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin

1

selamlıyorum. (Alkışlar)
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- Teşekkür ederiz Sayın Cengiz.

ANAP Grubu adına,

Sayın Işın

Çelebi...

ASLAN POLAT (Erzurum) - İktidar partile~inin sözcüleri konuşuyorlar; muhalefet partilerinin
sözcülerine yeter diyemezler; sabaha kadar buradayız.
BAŞKAN

Buyurun

- isterseniz, yarın da burada kalırız Sayın Polat, sorun değil; kamımız doydu!..

Sayın

Çelebi.

ANAP GRUBU ADlNA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Gelir·
Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenmesi hakkındaki bu teklif, sporculara ücret olarak yapılan
ödemelerde yüzde ı 5 ila yüzde 25 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılmasını içermektedir ve bu
oranın artırılması ya da indirilmesi, Bakanlar Kurulunun onayına bırakılmıştır.
Çıkacak bu yasayı, sportif başarıyı teşvik eden, şeffaflığı sağlayan, sporun ülke tanıtımındaki
gücünü artıran ve ülkenin rekabet gücünü artıran önemli bir yasa olarak değerlendiriyorum. Özellikle son aylarda, hem kulüplerimizin hem Türk Milli Takımının ve hem de Futbol Federasyonunun
başarısının yanı sıra, Eurosport'la bile rekabet eden TRT'nin yayınındaki başarısı, bizi bütün dünya
nezdinde itibar sahibi kılarken, ülkenin de toplam başarısı çerçevesinde 67 000 OOO'un bir araya gelmesini sağlaması bakımından da önemli bir unsur olmuştur. Bu nedeni~, bu yasa teklifini gönülden
destekiiyoruz ve toplam nüfusun yüzde 60 - 65'ini bulan genç nüfusun gUcünü dünyaya göstermeliyiz. Bunun için yapılan tüm çalışmalar geleceğimiz için önemlidir. Bu ülkede, bizim profesyonel sporcuların toplam ücretlerinde, yllzde 15 ile 25 arasında bir Gelir Vergisi tevkifatının
yeniden dUzenlenmesinde kesinlikle bir vergi ziyanı söz konusu değildir. Tam tersi, burada milyarlarca dolarlık bir tanıtırnın yapıldığını dikkate alırsanız, burada sağlanan destek, Türkiye'nin
· gelecek dönemdeki itibarı açısından önem taşımaktadır; çünkU, geçmişte rahmetli Özal_ döneminde,
sahaların çimlendirilmesi, Futbol Federasyonunun özerkleştirilmesi, Üçüncü Lig gibi ligterin geliş
tirilmesi, TRT ve özel televizyonlarda yayın hakkının sağlanması ve TRT'nin bu yayınlarda çok
başarılı olması, Türkiye'deki bu sporun, basketboldan tutun, futbola ve diğer alanlara kadar geniş
lemesine ve bu başarının tadını tadan ülke olarak da, bu başarıyı sanata, kültüre taşıma arzusu, ülkede çok önemli bir kıvanç kaynağı olmuştur.

·Bu nedenle, ı 998 ve ı 999 yıl.Iarına kadar süren uygulama kaldırılmış ve bugün, o kaldırılan
bir nevi, ı 999 yılı öncesine dönen bir uygulama getirilmeye çalışılmaktadır; yani,
Türkiye'nin altyapısını oluşturan ve başarıyı temin eden vergi yapısındaki değişiklik 1999 yılında
gerÇekleştiritmiş ve bu olumsuz olmuş ve bugün yeniden 1999 öncesine dönüş aranmaktadır.
uygulamanın

Ben, şu noktayı da çok önemle belirtmek istiyorum: Özellikle, VEFA'nın 2004 yılında hem şef
faf bilanço ve şeffaflaşmayı kural olarak getirmesi hem statlarda uluslararası düzeyde stat normlarını getirmesi ve 2012 yılına kadar Manchester Unitedve Real Madrid'irt ı milyar dolarlık bütçeleriyle rekabet edecek bir yapının oluşturulması açısından, kesinlikle tanıtım ve yayın hakkının,
turizmi de dikkate alırsak -bu bir nevi turizm- milyar dolarlarca bir tanıtım sağladığı için, bu çok
gerekli bir yasa haline gelmiştir. Bu anlamda sportifbaşaA,yı sağlamak açısından spor fonunun veya
benzer bir fonun kurulmasının, stadarın. bakımı ve ge'fiştirilmesi için de gerekli olduğunu bu
vesileyle belirtmek istiyorum.
Milli Takımımızın şu başarısı ve TRT'nin başarılı yayını karşısında toplumun başanya susanıış
görUnce ve bu başarının zincirleme etkisini de dikkate alınca, biz siyasetçiterin de bir zihniyet
değişimine ihtiyacımız olduğunu ve Türkiye'nin yeniden I O gelişmiş ülke arasında yer almasını
lığını
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hedefleyen görüşlerin önemli oldugunu bir kez daha hatırlamış olduk ve bu anlamda, biz siyasetçitere de bunu hatırlatan, bu başarıları bizlerin de başarmasını, Türkiye'nin, Avrupa Birligi üyeligini
gerçekleştirerek temin etmesi olarak degerlendiriyorum.
Bu nedenle, TRT'yi, Futbol Federasyonunu, tUm Türk Halkını ve kulUplerimizi kutlarken, bu
Türkiye'nin her alanında ve sürekli olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. (Al-

başarının
kışla.r)

BAŞKAN

- Teşekkür ederim

Adalet ve

Kalkınma

Sayın

Partisi Grubu

Çelebi.
adına,

Bursa Milletvekili

Sayın

Altan

Karapaşaoglu ... (Al-

kışlar)

Buyurun

Sayın Karapaşaoglu.

AK PARTi GRUBU ADINA MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Bursa) - Sayın Baş
degerli milletvekili arkadaşlarım; b:u son günlerde bize birlikte sevinmeyi, birlikte üzUlmeyi,
birlikte davranınayı gösteren Milli Takımımızın degerli mensuplarına teşekkUrlerimizi arz ederiz.
kanım,

Gönül arzu ederdi ki, bu ekip çalışmasını iktidar gruplarında bulunan partiler de yapsalardı da,
Türkiye'yi ekip ruhu içerisinde bir yerlere kadar götürmek mümkün olsaydı. inşallah, bu gençlerimizin bize gösterdigi bu başanlardan sonra bu gerçekleşir diye temenni ediyoruz.
Aydın Milletvekilimiz Sayın Yüksel Yalova'nın vermiş oldugu 882 sıra sayılı yasa teklifi, özetle, profesyonel sporcularımızın tek tip ve basit bir şekilde vergilendirilmesini amaçlıyor.

Bu konuda yapılan araştırmalarda, çeşitli ülkelerde, yaklaşık 12 gelişmiş ülkede, futbollarının
da sporlarının da ileri seviyede oldugunu gördugumuz ülkelerde, vergi oranlarıyla, sosyal sigorta
primleriyle ilgili yaptıgımız araştırmada çok çeşitli degerler karşımıza çıktı; ancak, bizim Plan ve
Bütçe Komisyonu olarak ve ondan önce de kurulmuş olan alt komisyon olarak, bu konuyu daha
basit bir şekle indirgemek suretiyle bir vergi oranı tespit edilmiştir. Bu vergi oranı, öyle zannediyorum ki, bir taraftan kulUplerimizi bir taraftah da sporcularımızı memnun edecektir.
Bu düzenleme. geçici bir dUzenlemedir. 2007 yılına kadar sUrecek olan bu geçici düzenleme,
daha sonra, Avrupa Birligi ile yapılacak görüşmelerde sporla ilgili d~zenlemeler çerçevesinde
yeniden gözden geçirilecek. Dolayısıyla, bu yasa teklifinin ülkemize, sporumuza hayırlara vesile olmasını diliyorum; ancak, bu arada bir konuyu daha dile getirmek istiyorum.
Sporurouzun daha da önem kazanabilmesi, daha da verimli olabilmesinin en önemli ensbir tanesi de amatör sporların, amatör sporcunun desteklenmesi konusudur. Bu
konuda, Parlamentomuzda, çok acele olarak, iyi düzenlenmiş, altyapısı iyi hazırlanmış, amatör
spora dönük bir yasanın gündeme getirilmesi gerekiyor. Amatör sporcularımızın hiçbir güvencesi
yoktur, hiçbir teşviki yoktur, tamamen kendi güçleriyle, kendi imkanlarıyla bu konuyu sürdUrmektedirler. Özellikle de ata sporlarımızın, yerel sporlarımızın cani andırılabilmesi için bu konuya önem
vermemiz gerekiyor.
trümanlarından

Bir zamanlar tarihimizde kahramaıJ~ıklar savaşlarta elde ediliyordu; ama, şimdi artık kahramanhklar, uluslararası rekabetlerle;~- yarıştarla elde edilebiliyor. Dolayısıyla, sporumuza
vereceğimiz önem, gençliğimize, insanımıza verilen önem oranında olduğu için, özellikle amatör
sporurouzun desteklenmesi konusunda bu Parlamentonun Uzerine düşen görevi yapacağına
inanıyor, bu vesileyle de saygılarımı sunuyoi'um. (Aikışlar)
BAŞKAN

- Teşekkür ederiz

Sayın Karapaşaoglu.
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Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Gül.
Buyurun Sayın Gül. (MHP sıralarından

alkışlar)

MHP GRUBU ADINAMEHMET GÜL (İstanbul)- Sayın Başkan, degerli milletvekili arMilletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda Degişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifiyle ilgili olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına görüşlerimi
açıklamak istiyorum.
kadaşlarım; Aydın

Bilindigi gibi, artık, spor, bir endüstri olmuştur; zaten, kanun teklifinin gerekçesinde de bu
husus çok açıkça belirtilmiştir. Bunun bir endüstri oldugunu ve toplumların gerek propagandasında
gerek tanıtımında, hatta, gerek ekonomik gelişmesinde prestij kazanması açısından, itibar kazanması açısından ne kadar önemli oldugunu, Milli Takımımızın son yarı fınal karşılaşmasına gelinceye kadar geçirdigi evrelerden ve süreçten de anlamış durumdayız. Artık, sadece mevcut sporcuların degil, futbolcuların degil -bütün sporcular adına konuşuyorum- eski sporcuların bile çok
büyük bir itibar grafıgine sahip oldugunu görerek, sporun önemini bir kere daha anlamış
bulunuyoruz.
Pele, dünyanın neresine giderse gitsin, hala -otuz yıl önce ayrılmış olmasına ragmen- en büyük
derecede itibar görmektedir; Platini aynı şekilde görmektedir. Maradona, hakkında onca spekülasyona ragmen, başından geçen onca badireye rağmen, haHi dOnyada çok itibarltdır. Backenbauer,
bugün, Almanya'da en üst noktada itibar grafiğine sahiptir ve futbol federasyonu ona emanet edilmiştir.

Diğer

taraftan, Küba'ya gittiğimizde gördük; efsanevi sporcu Teofılo Stevenson, asla profeskabul etmeyerek, Küba'yı sürekli temsil etmiştir ve Küba, onunla, sürekli gündemde kalmasını bitmiştir. Yani, sadece futbolla ilgili değil; Amerika'nın basketbol yıldızlarının da veyahut
hala, bugün, hastalıklı durumuna rağmen, Muhammed Ali Clay'ın bile son derece itibartı olduğuna
bakarsak, sporun, kendine ait bir süreci ihtiva ettiğini ve bu süreç sonucunda ~a, mensup olduğu
millete, devlete ancak itibar ve prestij getirdiğini görürüz. .
yonelliği

Şimdi,

burada bizim yapacağımız bu kanunla, kulüplerimiz, tabii ki, birtakım avantajlar elde
elde edecektir; ama, bu ara, maliyemiz de, asla alamadığı ve alamayacağı
paraları almış olacaktır. Yani, yüzde 45'leri hiçbir kulübümUz ödeyemez. Onun için de, 2 000 000
dolarlık, 3 000 000 dolarlık sporcu bedelleri, hilei şer yapılarak ve mecburiyerten dolayı, 100 000
dolar, 200 000 dolar gösterilmektedir; dolayısıyla, ancak bunun yUzde 45'ini maliyemiz tahsil
edebilmektedir.
edecektir,

sporcularımız

Oysa, biz, bu kanunla, bir kere, hem şeffaflığı getirmekteyiz hem de kayıt altına almaktayız;
yani, sürekli kayıtdışı ekonomiden bahsedenler bunu biraz görebilmeiii er. Yani, Atatürk de "ben,
sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" diyordu; ama, biz, alamadığımız bazı tedbirlerle,
burada ahlaki erozyonu da davet ediyoruz; şimdiye kadar bu yapıldı.
Sporun dünyada bu kadar önemini gördükten sonra, ekonomiye, turizme, ülke prestijine, ülke
gördükten sonra, milyarlarca dolara yapamayacağımız tanıtımı çok kısa zamanda yaptığımızı elle tutulur bir şekilde idrak ettikten, gördUkten sonra, spora teşvikin ne kadar önemli olduğunu biraz daha görmemiz gerekiyor.

tanıtırnma katkısını

Bir Naim Süleymanoğlu'yla başlayan uygulamanın -ona verdiğimiz 1 000 000 doları bir
zamanlar diline do layanlar vardı- bugün bize nasıl yansıdıgını görürsek, ödül yönetmeligini degiş
tirerek, sporcularımızı destekleyerek, bugün güreşte, halterde ve pek çok branşta üst seviyede
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başarılar kazandığımızı

görürsek ve bunun ülke tanıtırnma ne kadar faydası olduğunu görürsek,
bugün de alacağımız bu tedbirin, sadece sıkıntılar içindeki kulüplerimizi rahatlatmak açısından
değil, orada ayyıldızlı bayrağımızı göklere yükselten sporcularımızı, güreşte, boksta ve her spor
dalında bizi temsil eden o genç insaniarımizı teşvik etmekten bir kaybımız olmaz. Yani, hiç
alamayacağımız trilyonları, bu suretle hem almış duruma geleceğiz hem kulüplerimizi rahatlataeağız hem de o sporcularımızın, Türk Milletini, daha gönül rahatlığıyla, daha ileriye gidecek bir
şekilde dünyada prestij li hale getirmesini, tanıtmasını sağlamaya çalışacağız.
Arkadaşlar, yeni dalga gelmektedir;. bu yeni dalga, yeni tanıtımları beraberinde getirmektedir
ve Türk Milli Takımı, bugün, sadece yarı finale kalmakta, dünyadaki bUtUn Türkleri ayağa kaldır
mıştır. Türk olmayanlar, Türkiyeci ya .da Türkiyeci olmayanlar şeklinde bölünmüştür. Güney
Kore'nin, Japonya'nın bizi desteklediğini gördük ve dünyanın her tarafında, dün, bizim, Brezilya'yı
ya da Güney Amerika'yı, futbolunu sevrnemizden dolayı tuttuğumuz şekilde, artık Türkiye'yi tutanlar vardır, Türkiye için Uzülenler vardır, hatta, Türklerin dışında, Türkiye için ağlayanlar vardır. En
önemlisi, Türkiye'de, Edirne'den Diyarbakır'a kadar, Siirt'ten Kars'a, Muğla'ya kadar Türk Milletinin bütünleştiğini, bu başarıtarla milli kimliğini bulduğunu, kendi bayrağına sahip çıktığını, ülkesine sahip çıktığını ve ülkesinin tanıtımını gönüllU bir sempatiyle yaptığını görmekteyiz.
Ekonomik bağımlılık ve ekonomik güç önemlidir; ama, biraz da dayatmayla gelir; ama, spordaki
güç, sempatiyle gelir, gönüllü gelir ve ülkeler, sadece kendi milletine değil, o millete sempati
sonucu, ekonomik gUçlenmenin, yükselen prestije tabi olmanın, yükselen itibar grafiğine tabi olmanın da yolu açılabilir; bundan dolayı Sayın Yalova'ya bir kere daha teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu destckliyoruz; ama, burada şunu da ilave etmemiz
gerekiyor: Sadece spor diye gcnelledik, daha önce çıkardığımız Spansorluk Yasası eksiktir; salon
sporlarını ve amatör sporları destekiernekte eksikleri vardır. Bizim, bunu da tamamlamamız ve gerçek anlamıyla onları da teşvik ederek, sadece futbol veya başka branşlarda değil, bütün branşlarda,
ülkemizi temsil eder, ülkemize artılar getirir, onu tanıtır ve dünyada itibarını yükseltir hale getirmemiz gerekmektedir.
Teşekkür

ediyor ve hepinize

BAŞKAN

- Teşekkürler

saygılar

Sayın

sunuyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

Gül.

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Sayın Başkan, 1 dakika rica edebilir miyim.
BAŞKAN

- Buyurun.

YASiN HATİBOOLU (Çorum) - Efendim, eğer yanlış takip etmediysem, Sayın Gül, mak-ki, onu hiç kastetmediğini ben biliyorum- bir beyanda bulundu; Muhammed Ali
Clay'den söz ederken ".Muhammed Ali Clay bile itibar görüyorn tabirini kullandı. Herhalde kastı
şuydu; hasta olmasına, rahatsız olmasına rağmen itibar görüyor...
sadını aşan

MEHMET GÜL (İstanbul)- Evet, evet.
PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU BAŞKANI METiN ŞAHİN (Antalya)- Bu haline rağmen ...
YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Ha, bu haliyle bile; onu kastediyordu. Tutanaklarda böyle bir
düzeltme olsun diye ifade ettim.
Teşekkür

ederim.

BAŞKAN

Doğru

- TeşekkUr ederim.

Yol Partisi Grubu adına,

Sayın Oğuz

Tezmen; buyurun. (DYP sıralarından

-604-

alkışlar)

T.B.M.M.

27 ..6. 2002

B: 119

0:3

DYP GRUBU ADINA OGUZ TEZMEN (Bursa)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milli
Futbol Takımımızın Dünya Kupasında gösterdiği başarılar hepimizi gururlandırdı ve bu tUr
başanlara susamış olan milletimiz için, gerçekten çok önemli bir görev ifa ettiler; hepsine mUteşek
kiriz. Tabii', böyle bir atmosfer içinde gönül arzu ediyor ki, bu ve benzeri başarıları Türkiye'ye
taşıyacak sporcularımıza her türlü imkanı sağlayalım, ·her türlü desteği verelim. Zaten, 70 000
OOO'un, hatta sadece 70 000 OOO'un değil, içeride ve dışarıda, tüm dünyada yaşayan Türklerin hepsinin desteğini almaları, onlar için de gerçekten mutluluk vesilesi olmuştur, büyük bir manevi tatmin sağlamıştır.
Şimdi, teşvik

etmek doğrudur, sporun teşvik edilmesi gereklidir; ancak, teşvik sisteminin nasıl
konusunda dikkatli olmakdurumundayız. Duygusal çalkantıların, duygusal ortamın çok
yüksek dozda olduğu zamanlarda yapılacak düzenlemelerde yanlış yapma ihtimali çok fazladır.
yapılacağı

Şimdi, bu kanun teklifi, öncelikle, sporcuların elde ettikleri gelirlerin ilcret değil de serbest
meslek faaliyetinden sayılması, bunların serbest meslek erbabı kabul edilerek, bunların gelirlerinin
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde vergilendirilmesine yönelikti; ama, bunların elde ettiği bu
gelirlerin yarısının götürü gider olarak düşürülmesi önerilmişti; ayrıca, bazı gerçek giderler de Vergi Kanununun hükmü gereğince düşülebilecekti.

Sporcuların kulüplerine sözleşmeyle bağlı oldukları ve sözleşmeleri gereğince bu yükümlUlükten kaçamayacakları, işin mahiyeti itibariyle serbest meslek faaliyeti olmadığı, bu nedenle bunun
ücret sayılması gerektiğini ifade ettik ve Plan ve Bütçe komisyonunda bir alt komisyon oluşturuldu
ve bu komisyon çalışması sırasında dedik ki; bu sporcuları diğer ülkeler nasıl vergilendiriyor? Biz,
Türkiye Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliğine aday olmaya karar vermişiz, başvuruda bulunmuşuz,
tüm yasalarımızı, bu çerçevede, bu doğrultuda uyumlaştırıyoruz. İşte,·özel Ttiketim Vergisini Türkiye Büyük Millet Meclisi görüştü. Bu Özel Ttiketim Vergisini niye çıkardı k; Avrupa Birliğinde var,
biz de onunla uyumlu olmak durumundayız diye çıkardık. Bakalım ne oluyor diye Maliye Bakanlığına sorduk. Maliye Bakanlığı araştırdı, bir hafta sonra bize bilgi getirdi. Avusturya, Belçika,
Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İskoçya, İspanya, İsviçre ve İngiltere'de
ki, bunlar Avrupa Birliği üyesi ve bir de büyük ülkeler- bunların hiçbirisinde sporculara yönelik
özel bir vergiterne rejimi yok; yani, ücret geliri elde eden vatandaş, herhangi bir kişi nasıl vergilendiriliyorsa, bu Ulkelerdeki futbolcular da öyle vergilendiriliyor. Peki, kaç oranında bunlar vergi
ödUyorlar; birkaç örnek vereyim: Avusturya'da gelirlerinin yüzde 50'sine kadar vergi ödüyorlar,
Belçika'da yüzde 59,4'üne kadar ödUyorlar, Danimarka'da yüzde 64'e kadar vergi ödüyorlar, Fransa'da yüzde ·60,75'ine kadar ödUyorlar, Almanya'da -Beckenbauer örneği verildi- gelirlerinin yüzde
48,5'ine kadar vergi ödüyorlar; İtalya yüzde 45,1 'ini, Japonya yüzde 50'sini, Hollanda yüzde 52'sini,
İskoçya yüzde 40'ını, İspanya yüzde 48'ini, İngiltere de yüzde 40'ını, gelirlerinden vergi olarak
alıyor.

Şimdi, bu ülkelerde asitnda çok da ciddi vergi istisnaları vardır; yani, gelirin hepsine el koymaz devlet oralarda; asgari ücret tutarındaki, hatta onun çok üzerindeki indirimler vardır, ondan
sonra kalan gelir üzerinden bu vergilerneye tabi tutulur.

Peki, biz Türkiye'ye dönüp bakıyoruz, bizim ülkemizde devletin, bütün kurumlarıyla oturup,
Devlet İstatistik Enstitüsünün, diğer kurumların her tUrlU araştırınayı yaparak oluşturdukları asgari
ücret ne kadar vergiye tabi; hatta, Türkiye'de yaşamak için zorunlu dediğiniz; yani, artık devletin
kendisinin kabul ettiği, biraz da baskı altında tuttuğu asgari Ucrette yüzde 17'ye yakın vergi yUkü
vardır; şimdi, böyle bir Ulkedeyiz. İşte, kulüpler vergisini ödeyemiyor; onun için, uzlaşma yoluna
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gidiyoruz, yüklerini hafifletelim diyoruz. Peki, bu kulüpterin vergi ödememeleri nedeniyle uğradık
ları yaptırım nedir diye bakıyoruz; hala uzlaşma komisyonunda bekliyor; ama, Bağ-Kur primini
ödemeyen berberi, kundura tamircisini, mal bildiriminde bulunmadığı için hapishanelere atıyoruz.
Türkiye'nin tablosu da bu, bunu bilelim; yani, yaptığımız düzenleme ... Yine yapalım, yapmamız
gerekiyorsa; ama, olayı bütün çıplaklığıyla görüp, Türkiye Büyük Millet Meclisi öyle karar versin,
ne yaptığımızı bilerek karar verelim. Zaten, geçici bir düzenleme olarak öngördük; ama, böyle bir
ortam içinde bu işler yapılıyor.
Şimdi,

deniliyar ki, UEFA

artık

yeni dOzenierne getiriyor, spor kulüpleri mali güçlerine göre

değerlendirilecekler, mali gücü zayıf olanlar Avrupa liglerinde görev alamayacaklar; doğrudur. O

zaman, şuna bakmak lazım: Spor kultipleri transferler yaparken, cebindeki paraya göre transfer
ya da büyük iddialarla kulüpterin başına gelen kulüp başkanları ve yöneticileri, güçleri
varsa, kendileri finanse edebileceklerse, kultipiere ciddi teburruda bulunurlar, kulüpler giderler,
yüksek transferler yaparlar. Gazeteleri açıyorsunuz, her gün; büyük kulüplerimizin başkanları, işte
şunu getiriyoruz, bunu getiriyoruz, işte şuralara çıkaracağız, Arjantin'den şunu getiriyoruz, Brezilya'dan bunu getiriyoruz, anlaşmalar yapıldı ... Heyetieric gidiyorlar, bir hafta on gün yurt dışında
görüşmeler yapıyorlar; hepsi büyük bir popülarite kazanıyorlar; kamu kurumlarına geldikleri
zaman, bu popülariteleri dolayısıyla, kendilerine her türlü kapılar açılıyor, siyasilerle iyi diyalog
içine giriyorlar. Şimdi, bunun da bir bedeli olacak; yani, sen popülarite kazanıyorsan, karşılığında
da, bu spor kulübünUn yükümlUIUğüne katılacaksın. Yok, ben katılmayayım, devlet katılsın ... Bunu
kabul etmek de mümkün değil. Devlet dediğiniz kimdir; a5gari ücretten vergi alan devlet, 15 000
000 dolarlık transfer ücreti dolayısıyla vergiyi minimumda tutacak! (DYP sıralarından alkışlar)
yapacaktır

1

Şimdi,

bu çerçeve içinde, her şeyi bırakıp, ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca insan işsiz kalmışken, profesyonel bir sporcu... Bu, aslında, Anadol~'da çabalayan insana da bir katkı sağ
lamayacak, zaten onlar asgari lleretin de altında gelir eldp ediyorlar. Bunlar, büyük kulüplerimizin
yurt dışından getirdikleri büyük isimler -çoğu da yabancı~ zaten net üzerinden anlaşıyorlar. Bu çerçeve içinde, biz bunların milyonlarca dolarlık transfer udretinden ciddi vergi almayacağız. Bunlar;
işte, her geçen gün mankenlerle, lüks arabalarta eğlenmhe, gezmeye devam edecekler; ama, biz
vergi yükünü kimin üzerine bindireceğiz; gariban insanların üzerine bindireceğiz. Adamın, ısınmak
için kullandığı tUpgaza zam yapacağız, Akaryakıt Tilketim Vergisi alacağız, bilmem, çiftçinin .kullandığı mazota ekvergiler getireceğiz, buzdolabını IUks sayıp, yUzde 40'1ara, SO'lere yakın vergiler
alacağız.

Şimdi biz diyoruz ki: Sporu teşvik e~iyoruz ... Aslında, sporu teşvik edelim, elbirliğiyle edelim;
ama, kimi teşvik edeceğiz, hangi şarttarla teşvik edeceğiz, hangi koşullarda teşvik edeceğiz; bunu
belirleyelim. Biz vergimizi doğru dürüst alalım, bUtçeden bir fon oluşturalım, mesela spor fonu
diyelim, kaynak oluşturalım, oraya bir imkan koyalım, oradan gerçekten teşviki hak edenlere de imkan sağlayalım. Yarın, her tUrlU müptezellik içinde şike yapan adamlar da bu istisnadan yararlanacaktır. Bunu yüzde 15'te tuttuğunuz anda, şike yapan futbolcu da yüzde 15 vergi ödemeye
devam edecek. Yani, böyle selektif olmayan bir teşvik sistemi, aslında faydadan çok zarar getirir.
Sistemi teşvik edeceksek, onlardan topladığımız vergileri bir fona koyalım; ama, onun içinden gerçekten hak edene teşvik verelim, hak etmeyeni de teşvik etmeyelim. Dolayısıyla, bu Meclisin
kapanacağı gUn, böyle apar topar bunu getirip görilşmemiz, bence, yanlış olmuştur. Belki, sözler
verilmiş olabilir, bu konuda bir ihtiyaç da olabilir; ona da katılıyorum; çUnkU, genellikle şu deniyor:
Futbolcuların ya da bu profesyonel sporcuların gelir elde edebileceği dönem sınırlıdır. İşte, nedir,
bir adam yirmi yaşında başlasa, otuzbeş yaşında biter, onbeş sene yararlanır; burada elde ettiği gelir-
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ler, sanki, her yıl elde ediliyor gibi gözükse de bu, zamana yayılmıştır. Bunun bir haklılık payı vardır; ama, bu haklılık payı çok da anlamlı olamayabiliyor; çünkü, benzer durumda olan birçok meslek dalı da var, o zaman, o meslek dallarında da benzer uygulamaları gündeme getirmemiz gerekirdi. Bunları yapmadık.
Şimdi, diyoruz ki, yüzde ı 5'lc, bunlar Gelir Vergisinden müstesnadır, yüzde ı 5'lik bir tevkifata
tabidirler, Bakanlar Kurulu da bu stopajı yüzde 25'e kadar artırsın. Bu tasarı illa çıkacaksa, hiç olmazsa, Bakanlar Kurulu, ülkenin içerisinde bulunduğu koşulları dikkate alarak, yüzde 15 oranı
yerine, daha üst, belki yüzde 25 oranını, bu ücretlerde stopaj olarak uygulasın.

Zaten, 2007 sonuna kadar bunun bir geçiCi düzenleme olması Plan ve Bütçe Komisyonunda
öngörüldü. Bunun nedeni de belki 2007'ye kadar bu işler yeniden gözden geçirilir.
Aslında,

bu düzenlemelerde, transfer ücretlerinde daha önce, ı 980'li yıllarda yüzde ı 5'lik bir
ama bu yüzde ı 5'lik oran, daha sonra, ı 998 yılında yapılan vergi reformu sırasında kaldırıldı. Yüzde 15 oran yerine normal tarifeye tabi tutulması söz konusu oldu. Düşünün ki, ülkede,
sadece profesyonel sporcuları teşvik etmek değil, başka alanlarda, bilim alanında da, güzel sanatlar
alanında da, hukuk alanında da, ciddi katkılar sağlamış, Nobel ödülü alma noktasına gelmiş bir kişiye,
bu imkanı niçin sağlamayalım? Yapacaksak, deri i toplu genel bir teşvik sistemi getirelim; bu teşvik
sistemi içerisinde, gerÇekten hak edensporcularımızıda teşvik edelim, diğer bilim adamlarımızı da,
sanatçılarımızı da, ülkeyi taçlandıran herkesi teşvik edelim. Bu, geçici bir düzen gibi geliyor.
oran

vardı;

Yine, deniliyor ki, eskiden, kulüplerden yüksek oranlarda bunu alamıyorduk, artık bu oranlar
Yüzde 25'i ödemeyen adam, yüzde 15 olunca niye ödesin? Nasıl olsa
bunlar yine ertelenecek, ileride yeniden teklifler gelecek, bu, tekrar indi ri lecek.

,düşürülünce, şimdi alacağız.

Dolayısıyla,

bu düzenlemenin çok anlamlı olmadığını ifade ediyorum. Madem globalleşen,
bir dünyada yaşıyoruz, madem Avrupa Birliği hedefine kendimizi kilitlemişiz, onunla
ilgili uyum yasalarını birbiri arkasına çıkarıyoruz ve çıkarmaya da devam edeceğiz. Avrupa Birliğine üye olmak için idamı kaldıralım diyorsunuz, eğitim sistemimizi değiştirelim diyorsunuz.
Değiştirelim ama, burada da, Avrupa Birliği nonnlarından sapınayı görüşüyoruz. O zaman, bu ne
perhiz, bu ne lahana turşusu diye sorarlar bize.
küreselleşen

benim önerim, bunun aceleye getirilmemesi. Zaten sözleşmeler net bazda
Bunu, daha geniş kapsamlı bir teşvik modeli içerisine oturtarak, yine teşvik edelim sporcularımızı, yine büyük kulüplerimize imkan sağlayalım; ama, derli toplu olsun, işlerliği olsun, sağ
lıklı bir düzenleme olsun. Dediğim gibi, şike yapan sporcuyla, altın golü atan sporcuyu da aynı
potada tutmayalım diyorum.
O

bakımdan,

yapılıyor.

Hepinize saygılar sunuyorum;
BAŞKAN

sağ

olun, var olun; teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar)

- Teşekkür ederiz.

Şahsı adına, İstanbul

Milletvekili Sayın Ma<;um Türker; buyurun. (DSP sıralarınd~n alkışlar)

MASUM TÜRKER (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan öncc, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Türkiye'de doruğa çıkmak ~ordur.

Doruğa çıktığınız

zaman, o güne kadar fark edilmeyen variçin en fazla eleştirilen ve bu eleştiriden de yakınan biz
milletvekilleriyiz. Şöyle bir düşünün; milletvekili seçilmeden önce yaptığınız aynı işleri yapamazsınız. Örneğin, siz, güney salıilindeki bir ilimizin milletvekiliyseniz, nonnal zamanlarda tatil yaparsınız; ama, şimdi, artık siz, seçim bölgenize gittiğiniz zaman tatil yapamazsınız.
lığınız eleştirilm eye başlar ve doruğa çıktığı
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biz

onları eleştiririz;

Son zamanlarda, özellikle son altı yedi yıl içinde eleştirilenlerden bir tanesi de sporculardır. Türkiye'de sporcular eleştirilmiştir, eleştiriterek çözümler aranmıştır; ama, bir sonuca varılamamıştır.
Şimdi,

size, vergiyle ilgili bir tarihçeden bahsetmek istiyorum: Türkiye'nin profesyonel futbola
1960 yılından 1980'lerin başına kadar, özellikle futbolcuların, sporcu derken aklımıza gelen
ve o zaman yalnız İstanbul'da oynayan futbolcuların vergilendirilmesi sorun olmuştur; acaba nasıl
vergilendireceğiz ... Kulüp sahipleri, verdikleri transfer paralarını hep açıktan vermişlerdir, kayda
girmemiştir ve o tarihlerde bu ödemelerin kayıtdışı yapıldığı söylenmiştir. Daha sonra, 1980'1i yıl
lardan sonra çözüm bulunmuş, sporcuların yüzde 15 oranında vergilendirilmesi gündeme gelmiştir.
Yine, bu yüzde 15'in en hararetli, en çok eleştirildiği dönem 1994 yılında krize girildiği dönem olmuştur değerli arkadaşlar. Bu ülkede, net aktif vergisini n, mali denge vergisinin, yani, ilk defa salma tO.rü verginin getirildiği dönemde benzer şekilde yapılmış ücretli vergilendirme sistemi getirilmiştir; ama, o tarihte, Türkiye'nin sıkıntı yaşadığı bu vergilendirme dönemine rağmen, aynı
dönemin hükümeti, aradan birkaç ay geçmeden derhal sistemi değiştirmiş, yüzde 15'e dönüştürmüş
tür ve yaptığı doğrudur; yani, o dönemde yapılanlar doğrudur. Niye; çünkü, kulüpler bir vergi sistemi içine sokulmuş, yüzde 15 stopajla vergilendirilmiştir.
geçtiği

Değerli arkadaşlar, 1998 yılında Vergi Kanunuyla ilgili reform yapılırken Uç konu 6nergeyle
apar tapar geçirilmiştir. Bir tanesi, şu anda, <>rneğin, biraz evvel konuşan değerli hatip Sayın Oğuz
Tezmen'in, haklı olarak, geçtiğimiz gün Plan ve BütÇe Komisyonuna getirdiği ve kabul edilmeyen,
ama, muhakkak kabul edilmesi gereken "kasıt" kelimesinin bilerek, bilmeyerek olgusudur.

1998 yılı vergi reformundagetirilen ikinci şey, telifhaklarının vergi beyanına tabi tutulmasıdır;
yani, ressamı, mimarı, heykeltıraşı, yazarı vergiye tabi tutması, Üçüncüsü de, aman efendim, bu
sporcular çok para kazanıyor, şu kadar milyon dolar ~azanıyor diye milterakki dediğimiz, artan
oranlı vergi sistemine geçilmiştir. Ne demektir o; futbolcular, <>zellikle gazete manşetlerinde yer
alan yıldızlar dikkate alınarak, ama, bütün sporcular, artan oranlı vergi sistemine girmişlerdir. Artan oranlı vergi sistemine girince, değerli arkadaşlar, sporcunun yaptığı anlaşmanın vergi oranını,
düne kadar, o güne kadaryüzde 15'ten <>deyen kulüpler, birdenbire, <>demeyi yaparken yüksek oranda <>deme noktasına gelmişlerdir. Peki, <>demişler midir; hayır. Ne oldu; bütün spor kulüplerimiz, şu
anda Maliye idaresiyle ihtilaf halinde, uzlaşma yollarını aramaktadır; yani, bir ç<>zümü getirmişiz.
Peki, neden bu olmuyor?
Ben, bir sporcu soracağım size bugünlerde, İlhan· Mansız. Bu ismi, biz, ne zamandan beri
duyuyoruz; geçen seneden beri; yani, bu sezondan beri. İlhan Mansız diye biri çıktı; genç diye
seviniyoruz; yaşı kaç biliyor musunuz; 26 yaşını geçmiş, 27 yaşında. Şimdi, bu sporcu 27 yaşına
kadar çalışırken, spor yaparken, yetiştirilirken, bununla ilgili yıpranmada, katkıda, altyapıda ne sunmuşuz? Hatırlatmak istiyorum; şu anda, bütün futbol okullarına, çocuklar, belli. bir oyun noktasını
yakalayana kadar <>nce kendileri para 6deyerek spora devam ediyorlar; ondan sonra, lisans sahibi
olduktan sonra, uzun bir süre, tanıtım amacıyla Anadolu'nun muhtelif yerlerinde, bazen para almadan, bazen karın tokluğuna oynuyorlar.
Şimdi, düşünün, ben, yeminli mali müşavirim. Benim yeminli mali müşavirliğim 6ldüğüm
güne kadar devam eder; bu mesleği yapabilirim. Sayın 1-latiboğlu, hukukçu; hukukla ilgili aldığı altyapıyı -Allah uzun ömürler versin- vefat edeceği güne kadar kullanma imkanına sahip. Peki, bu
sporcular nasıl kullanacak bunu? Sergen sakatlandı; sekiz aydır oynamıyor. Sekiz ay boyunca oynamayan Scrgcn, oynamadığı için para alamıyor.

-608-

T.B.M.M.

27.6. 2002

B: 119

0:3

Değerli arkadaşlar, bu teklif dolayısıyla, biz, bazı kulüpterin ()dedikleri transfer paralarma bakB6yle gazetelerin yazdığı gibi milyon dolarlar 6denmiyor; milyon dolarlar kulüplerarası
6deniyor ve onlar, zaten bu vergilendinnenin konusu değildir; yani, Fenerbahçe Galatasaray'a
6düyor, Galatasaray Beşiktaş'a 6düyor. Peki, futbolcular ne alıyor? Bir örnek veriyorum -biraz önce İlhan Mansız'dan açtık- İlhan Mansız, Beşiktaş'a 400 000 dolarla anlaşarak gelmiş. Bu parayı ne
kadar sürede alacak; iki yıllık çalışma süresi karşılığında. Peki, bu 400 000 doların tümünü mü
alacak; hayır, 200 000 doları sabit ücret olarak iki yıla karşılık alınacak; kalan 200 000 doları, beher
oynadığı maç için ı O000 dolar; yani, İlhan Mansız üst üste iki kere sarı kart alsa, bir kınnızı kart
alsa, bir sonraki maçta oynamayacağı. için I O000 dolarından olacak ya da ceza alsa oynamayacak
ve para alamayacak.

tık.

Değerli arkadaşlar, şimdi,

bu açıklamayı niye yapıyorum? Ben, bu kilomla spor yapacak
da yararlanacak değilim, futbol da oynayacak değilim; ama, ı 980'1i yıllarda -size
arz etmek istiyorum- iki d6nem Fu~bol Federasyonu üyeliği yaptım. Arnavutluk'la ya·da Romanya'yla maçımız var; Coşkun Özarı'nın son maçı; maç İzmir'de oynanıyor. Bir dosya geldi Futbol
Federasyonuna; Mustafa Denizli, Derwall'le beraber sahaya çıkmış diye ilelebet veto edilme cezası;
hazırlanmış, imzalanmış, karara kalacak. Ben, bütün kararları okuyarak verdiğim için, okudum; bir
dakika beyler, bu cezayı verem ey iz, tartışmalıyız dedim. O dönemlerde, şimdi adı çok geçen Ayhan
Bennekler, Erdenay Oflazlar, beraberiz, ayİu heyetteyiz. "Niye yahu?! Maç var yukarıda! .. " Maçı izlemek bizim g6revimiz değil; biz Futbol Federasyonu üyesiyiz. Biz, Mustafa Denizli'yi, ruhsatı olmadan Denvall'le beraber sahaya çıkmış diye alıkoyamayız; bu ülkeye antrenör yetiştiremeyiz dedik.
değilim, b~ndan

Değe!li arkadaşlar, ısrar

edince dediler ki: "Peki, ne düşünüyorsun?" Düşüncemi söyleyeyim
Birinci Ligc gelmişse, milli olmuşsa bazı sporcularımızı belirli bir karİyerden başlatıp
antrcnörlüğe futbolcuykcn sokmalıyız dedim. Bakın, o gün, herkesin aleyhinde olduğu Mustafa
Denizli'nin, ardından Fatih Terim'in, bugün Şenol Güneş'in önü açıldı.
dedim;

eğer

Değerli arkadaşlar, düne kadar, bu ülkc.dc, herkes, Şenol Güneş' i "karizman yok, sen şusun, ·
busun" diye eleştirdi, tıpkı bizleri eleştirdikleri gibi. İktidar-muhalefet, birbirimizden farkımız yok.
Kendi partİnizde yerinizde seçilmek istenen... Diğer partili zaten sizi eleştiriyor; yalnız iktidar olmak şartı yok. Yaptıklarınız hiçbir zaman gözükmez; hep, sen şu imkana sahipsin, sen şusun ...

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada bir karar vereceğiz. Ben, kararın, başkalarının egzejere ettiği
gibi... Kanun tasarısı veriyorlar... Devletin kesesinden kimse de para dağıtmasın bu insanlara; paran
varsa, çıkarır verirsin; yani, sen kanun teklifi veriyorsun, sporcuları ödüllendir~lim. Bu, hakarettir,
Parlamentoya hakarettir, devlete hakarettir, o insanlara hakarettir. Devletin sırtından kimse geçinmesin. Onunla ilgili geçmiş bir kanunumuz var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından
BAŞKAN

kapatıldı)

- Sayın Türker, topartar mısınız efendim ...

MASUM TÜRKER (Devamla) _, Kusura bakmayın, kesmem lazım; ama, coştum; özür dilerim.
Çünkü, neden coştum; burada konuştuğumuz sporcular, ne İlhan Mansız'dı ne Hakan Şükür'dü
değerli arkadaşlar; Hatay'daki sporcuların bakalım durumuna, Ağrı'dakine bakalım, Erzurum' dakine
bakalım, Çorum'dakine bakalım ...
MEHMET ERGÜN DAÖCIOGLU (Tokat) --Sayın Türker, Tokat'takinede bakın ...
MASUM TÜRKER (Devamla) - Bunlar böyle milyarlar alan değil. Şu anda, üçüncü ligde oynayan bütün sporcular profesyoneldir, ikinci li ge yükselen sporcular profesyoneldir, ikinci ligde oynayanlar profesyoneldir.
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Değerli arkadaşlar, burada verdiğimiz kararla kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Bir soru sormak istiyorum -kendi kendimize soralım- bugün, Türkiye'de çalışan herkes emekli olduğu zaman kıdem
tazminatı alıyor mu? Peki, bu sporcular alıyor mu kıdem tazminatı? .. Bunların ömrü onuncu yılda
bitiyor.
Değerli arkadaşlar, biraz evvel Sayın Işın Çelebi'nin bahsettiği DEFA ile ilgili hususu da tekrarlamak istemiyorum. Bu gerçekleri dikkate alarak, yaptığımız şeyleri bazen genele uyarak yapmamız gerektiğini düşünüyor, sabrınız için teşekkür ediyorum. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN

- Teşekkür ederiz.

Şahsı adına, Sayın

Aslan Polat, buyurun.

ASLAN POLAT (Erzurum) -

Sayın Başkan, sayın

milletvekilleri; hepinizi

saygıyla

selam-

larım.
Şimdi, bugün, bu getirilen kanun teklifi .-biraz önce Masum Türker de izah etti, Oğuz Tezmen
Bey de izah ettiler- kulüpterin sporculara verdikleri ücretler üzerinden yüzde 15 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılmasına; eğer, Bakanlar Kurulu isterse, bu yüzde I 5'i yüzde 25'e kadar artırabii
mesine ilişkindir.
Şimdi, ben, bu futbolcular az mı para alıyor, çok mu para alıyor; bunun üzerine gitmek istemiyorum. Zaten Türkiye'de, en son mayıs ayındaki neticelere göre, Maliye Bakanlığının
verilerine göre, bizim tahsilatın tahakkuka oranı gelirden alınan vergilerde yüzde 60,4; yani, biz,
Türkiye'de hala Gelir Vergisinde, gelirler üzerinden yüzde 60,4'ünü alabiliyor, yüzde 40'ını vergi
olarak alamıyoruz. Beyan edilen vergilerdeki oran durumumuz bu. İsterseniz buna biikUmetin deyin
ki ekonomisinin çok zorluğundan dolayı vatandaş ödeyemiyor, isterseniz de deyin ki Türkiye'nin
şartları bu, ondan dolayı ödeyemiyor; yani, vatandaş tahakkuk eden vergiden bile, belirttiği vergiden bile Maliye Bakanı ancak yüzde 60'ını tahsil edebilmiş.
Şimdi, burada, futbolculardaki bir konunun özelliği şöyle belirtitmek isteniyor: Futbolcular
için yüzde 25, yüzde 40 vergi dediğimiz zaman, futbolcuların büyük bir bölümü kulüplerden net
para üzerinde anlaşıyorlar. Ben senden 1 milyon dolar atırım, 500 milyar dolar atırım, sen ne gösterirsen göster deniyor ve Türkiye'de bugün bir gerçek var ki, hemen hemen bütün futbol kulüplerinde -belki İstanbul'daki birkaç kulüp hariç olabilir- Anadolu'daki bütün kulüplerde çift beyanname gösteriliyor, futbol takımına verilen başka, oyuncuya verilen başka. Bu teklif bunları birleş
tirmeyi öngörüyor. Ne kadar birleştirir bilemiyorum.

2004 yılından sonra Türkiye'de, DEFA'ya katılacak takımlarımızın vergi borçlarının olmaması,
herhangi bir futbolcuya borçlarının olmaması, herhangi bir takımın başka bir takıma borcunun olmaması gerektiği, eğer bunlardan borcu olanlar varsa, bunların Avrupa kupalarına; DEFA, Şam
piyon Kulüpler kupalarma alınmayacakları yönündeki DEFA'nın bir bildirisi üzerine, bizim takım
larda bir panik başlamış durumdadır.. Örneğin, Fenerbahçe KulübünUn 80 trilyon vergi borcu varmış. Belki Fenerbahçe onu ödeyebilir; ama, Erzurumsporun 600 milyarın üzerinde vergi borcu var.
Erzurumsporun bu 600 milyar vergi borcunu, bugünkü şartlarda, Sayın Maliye Bakanı buna bir taksitlendirme yapmazsa, ödeme durumu olmadığı ortadadır, istediği kadar hacize gelsin alacak birisini
bulamayacaktır.

peki, bu, dünyada nasıl diye sorarsanız; Avusturya'da vergi oranı yüzde 21 ile yüzde 50
Belçika'da yüzde 26,5 ile yüzde 59,4 arasında, Danimarka'da yüzde 30 ile yüzde 64 arasın
da, Fransa'da yüzde 7,5 ile yüzde 60 arasında, Almanya'da 'yüzde 19,5 ile yüzde 48,5 arasında,
Japonya'da yüzde 10 ile yüzde 50 arasında, İngiltere'de yüzde 10 ile yüzde 40 arasında. Demek ki,
Şimdi,

arasında,
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Türkiye'deki bu yüzde 15 oranından daha az alan ülkeler de var, daha çok alan Ulkeler de var. Tabii,
nonnal vergi şeklinde, çok alandan çok vergi· almak, az alandan az vergi almak esas oldu~una göre,
vergi oranlarının aynı şekilde olması bir yanlışlık olarak görülür; ama, bu teklif, bunu, bu seneden
2007'e kadar bir geçiş dönemi olarak öngörüyor. Zaten, 2007'den sonra Avrupa Birli~ine girecek
olursak, o mevzuatı kendimiz uygulayacağımız için şartları d~zeltiriz deniliyor.
Burada, tabii, başka konular da var: Sporculara yönelik özel düzenleme var mı dediğiniz
zaman; Avrupa'da hiçbir takımda yok. Yabancı sporculara özgü vergiterne var mı derseniz; bu,
bazılarında var, bazılarında yok. Gerçek giderlerin düşülmesi imkanını sorarsanız; bazılarında var,
bazılarında yok. Mesela, Avusturya'da var, Belçika'da var, İtalya'da yok, Japonya'da yok. Gerçek
giderler yerine götürü tutarların indirimi dediğiniz zaman; Avusturya'da gelirin yüzde 20'si şeklin
de var, İskoçya'da yok, İngiltere'de yok, İsviçre'de sınırlı. Futbolculara kullanılabilen vergisel
kolaylıklar dediğiniz zaman; Belçika'da yok, Danimarka'da yok, İsviçre'de götürü vergiterne şeklin
de var. Buradan da şunu anlatmak istiyorum: Avrupa'da bile bu konuda tam bir standart yok; ama,
nonnal olarak belirlenen var ki, orada değişen oranlarda bir vergilendinne var; yüzde 15'in altında
olan da var, çok üzerinde olan da var.
Benim kanaatime göre bu tekiitin gelm~sindeki en önemli konu: Kulüpterin vergi

borçları ol-

du~u için ve kulüplerden vergi atamadıkları için, futbolcularlanet ücret üzerinden anlaştıkları için,·

futbolculara verecekleri paralar tam olarak ortaya çıksın diye hükümet bir düzenleme yapıyor. Biz
de, bu hükümetin bu düşüncesine olumlu yaklaşmak istiyoruz. inşallah, hedeflerine varır ve bundan
sonra kulüpler de futbolculara verdikleri gerçek miktarları beyannamelerde gösterirler ve onların da
vergi borçları böyle afaki rakamlara çıkmaz; doğru rakamlarda kalır ve 2004'ten sonra, aynı, bankaların fona alınmasında yapılan hatalar gibi, bu sefer, kulüplerimizin de Avrupa şampiyonasına
katılamaması gibi bir mahzur olmaz diye düşünüyorum.
Sayın milletvekilleri, bu son konuşmalardan sonra tatile gireceğiz. İki, Uç ay, hükümet üyeleri
de tatile gidecek~ biz de tatile gideceğiz. Siz, sadece, futbolcuların, Avrupa'da dünya kupasındaki
başarılarıyla övünmeyin; Türkiye'yi acaba ne hale getirdiniz; bir de ben size kısaca bunu anlatayım,
size Anadolu'da bunları sordukları zaman peşin, hazır cevap verin.
Şimdi, Türkiye'de Anavatan Partisinde uzun yıllar milletvekilliği yapmış, Sayın Demirel ve
Sayın Özal döneminde Devlet PlanlamaTeşkilatı Müsteşarlığı yapmış, TÜSİAD genel koordinatörlüğü yapmış, özel bankalarda genel koordinatörtük yapmış, Türkiye'de para denildiği zaman, milyon dolar denildiği zaman, milyar denildiği zaman en iyi bildiği iddia edilen Uç beş kişiden birisi
olan bir sayın eski milletvekilimiz bir çalışma yapmış. Bugün bana onu verdi, çok ilginç geldi, sizlerle de paylaşayım.

Orada, Anasol-M Hükümetinin -yani, sizin hükümetinizin- 2001
periyot hikayesinde Türk Milletine maliyetiniz 1 trilyon dolar diyor.

yılından

2006 yılına kadar ki

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) -Aslan, kim diyor?
ASLAN POLAT (Devamla) - Rakamını vereyim, sen de okur yazarsın devam et...
Diyor ki, Türkiye'nin 2000 yılında milli geliri 200 milyar dolardı. Siz, bunu 2001 yılında 150
milyar dolara düşürdünüz. 2001 yılında siz olmasaydınız, bu 200 milyar dolar olan milli gelir 150
milyon dolara düşmeseydi, orada kalsaydı ve -Türkiye'de öyle Erbakan Hükümetindeki gibi yüzde
8'1ik kalkınınayı da unutalım; o da bir efsane başbakandı, herkes yapamaz; bırakın ilerlemeyi, siz
gerileme rekoru kırdınız- yüzde 5 kalkınabilseydiniz, 2006 yılında milli gelirimiz 270 milyar dolara
çıkacaktı. Siz ise 2001 yılında mill'i geliri 150 milyar dolara düşürdünilz.
EROL AL (İstanbul)- Kim bu, kim? ..
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BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) • Konuya gel, konuya...
ASLAN POLAT (Devamla) • Sizin yaptı~ınız program tutarsa, yani IMF'ye verdi~iniz taahhüt
·gerçekleşirse, 2002 yılında yüzde 3, 2003'te yüzde 4, 2004, 2005 ve 2006'da yüzde 5'lik kalkınmalar
yaparsanız, toplam olarak 2001 yılında 60 milyar dolar, 2002'de 66 milyar dolar, 2003'te 71 milyar
dolar, 2004'te 74 milyar dolar, 2005'te 78 milyar dolar, 2006'da 82 milyar dolar olmak üzere, top·
lam 43 ı milyar dolar, sizin, bu milletin kalkınmasından kesti~iniz bir para, bir zarar var ortada. Bu
sizin yapmış olduğunuz, sadece gelirdeki bir azaltma.
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) • Kim diyor?
ASLAN POLAT (Devamla)- Peki, servette ne azaltına yaptınız dediginiz zaman, onu da bu
uzman ağabeyimiz şöyle izah ediyor: "Sizin, KOBİ'lerde yaptığınız iflaslar, servetlerde verdiğiniz .
zararlar, bankalarda verdiğiniz zararlar, menkul kıymetler borsasındaki zararlar 600 milyar dolar ol·
muştur" diyor.
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Kim peki?!
ASLAN POLAT (Devamla) - İkisi toplam 1 trilyon dolardır. Bunu diyen kim; tekrar söylüyorum, en az on sene Devlet Planlama Teşkilatı MUsteşarlıgını yapmış ...
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Adını söyle!
ASLAN POLAT (Devamla)- Geçmiş dönemde:milletvekilliği yapmış, TÜSİAD Genel KoordinatörtUğU yapmış, özel bankalarda genel koordinatörtük yapmış ...
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Kim bu adam yahu?!
ASLAN POLAT (Devamla)- ...Türkiye'de, milyon dolar nedir, milyar dolar nedir dediğiniz
zaman, en iyi bildiği ruidedilen birkaç kişiden birisi, diyor ki, siz var ya siz, Türk Milletine 1 trilyon dolar zarar verdiniz. Bunun hesabını gidip yazın burada vereceksiniz.
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul)- Kim söyledi Aslan?!
ASLAN POLAT (Devamla)- Sadece Türkiye'de, Türkiye yarı finale kaldı, dünya kupasında dörde kaldı diye iddia edemezsiniz. Bakın, sizin döneminizde, bugün için, Türkiye'nin en büyük 4 UncU
ve 7 nci bankaları, fona alınma tehlikesi içinde; biri alındı, diğer alınma durumoyla karşı karşıya.
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Hortumlamayı anlat! ..
1

ASLAN POLAT (Devamla) - Siz, Türkiye'de öyle bir düzen getirdiniz ki, en büyük bankaları
bile fona aldınız ve fona alınan o bankalar bUtUn hataları da sizin yönetiminizde yaptılar, ı 997'den
sonra yaptılar. Belki, MHP ı 997'den 1999'a kadar yoktu; ama,· siz ve siz vardın ız. Sizlerin döneminde o hortumlamalar yapıldı, şimdi de devam etti ve sizin döneminizde, Türkiye'deki en bUyük özel
bankalar fona alınma durumunda kaldı.
Bakın, yine bir ekonomi profesörü yazıyor ve diyor ki "i 5 000 fabrika, 400 000 KOBİ kapandı; ı 200 000 işçi işsiz kaldı" ve şu anda, Türkiye'de, ilk defa sizin hükümetinizde, enflasyon düşer
ken faizler artıyor; bu nerede görüldü?! Siz hepiniz ekonomistsin iz, nasıl oldu; bana gelsin bir tane
ekonomist, bunu, Allah'ını seviyorsa, izah etsin. Bir ülkede, enflasyon düşerken faiz artarsa, reel
faiz, şu anda, yüzde 34 ile yüzde 77'ye çıktığı.zainan, yüzde 35 enflasyonu tutacaksa -ki, tutabilir
belki- yüzde 77'yle borçlandığınız zaman, yüzde 34 reel faizle borçlanıyorsunuz. Yüzde 34 reel
faizle borçlanınayı kimse kaldıramaz. Siz, sadece, Beşiktaş'tan bir İlhan Mansız'ın attıgı gole
güvenmeyin. O Beşiktaşlı, Fenere de attığı zaman göreceğiz onu da; şimdi sadece onlara güvenmeyin. Size şunu söylemek istiyorum. Bir de bu gerçekleri görün, siz, bunları da görün; yüzde 34
reel faizle borçlandırıyorsunuz ülkeyi...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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ı dakikanızı

dakika verin de, bitiriyorum konuşmamı.

ASLAN POLAT (Devamla) - Bakın, size şunu söylüyorum: Dünyada, bugün, Brezilya'da kriz
başladı ...

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Erzurumsporu niye küme dUşUrdUn?l ,
ASLAN POLAT (Devamla)- Sayın milletvekili, beni dinle beni! ..
Brezilya'da kriz başladı, Amerika'da denetim şirketlerinin hatalarından dolayı, Amerika'daki
borsalarda düşüşler başladı ve Amerika borsaları birbirine girmişken, Brezilya'da, millet, tekrar, Arjantin gibi bir duruma gelmişken, burada, sizin Başbakanınızın "ben Uç hafta daha dinlenecegim"
demeye hakkı yoktur; çünkü, şu anda, bizim Türkiyemiz, degil Uç hafta, bir saat bile, Sayın Baş
bakanın veya Hazineden sorumlu Devlet Bakanının olamayacagı günlerde degildir. Bunları
düşünün diyorum.
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul)- Spor konuşuyoruz! ..
ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Seni Erzurum'a sokmayacaklar; Erzurumsporu ·sen
düşürdün ...

ASLAN POLAT (Devamla)- Yoksa, ben, sporcuların desteklenmesine karşı degilim, yanlış
demiyorum. Sporcuları da destekleyin, onlar reklam yapsınlar; ama, saglam ekonominin
reklamını yapsınlar. IMF'den borç alan ül~enin reklamıyla bir şey olmaz diyor, hepinize saygılar
sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar)

yaptınız

BAŞKAN

- Teşekkürler Sayın Polat.

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon)- Aslan Bey, seni Erzurum'a sokmayacaklar; gel, seni
Bodrum'a götürelim, nasıl olsa, Erzurum'a gidemeyeceksin.
BAŞKAN

- Sayın Geçer, buyurun.

MUSTAFA GEÇER (Hatay)- Sayın Başkan, delaletinizle,
üzere şu soruları sormak istiyorum.

Sayın Bakanıma, cevaplandırılmak

Burada,· profesyonel sporcuların faaliyetlerinde.n elde ettigi gelirler, serbest meslek kazancı
olarak degerlendiriliyor, vergilendiriliyor. Serbest meslek kazancı; çünkü, kişisel mesai ve uzmanlık alanlarına giren b~r faaliyet, ücret degil.
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Hayır, hayır...

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, serbest meslek
degerlendiriliyordu.

kazancı

olarak,

geçmişte

de herhalde,

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Geçmişte de öyleydi... Ücret olarak...

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Serbest meslek kazancıydı Sayın Bakanım. Ücret olarak...
Şimdi

"serbest meslek kazancı

olması amaçlanmaktadır"

deniliyar gerekçede.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METiN ŞAHİN (Antalya) - Teklifi veren, öyle vermiş ...
şu

MUSTAFA GEÇER (Hatay)- Yalnız, teklifi veren sayın milletvekillerinin teklifiyle, burada,
anda, önümüzdeki geçici 61 inci madde olarak gelen teklif arasında çok büyük farklar var diye

düşünüyorum.
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Şimdi, burada bir teşvik varsa, sporcuların almış olduğu ücretler, ücret olarak tclakki ediliyorsa, bağlı olduğu kulüp ve işveren tarafından, zaten tevkifat yoluyla vergilendirilecektir, vergilendiriliyordu; değil, serbest meslek kazancıysa, serbest meslek kazaneını da, yasal defterlerine
yazarak beyannameye ithal ederek vergiJendirecekti. Serbest meslek kazancına aldığı vergi sorumlusu, b1;1nun üzerinden de tevkifat yapmak durumundaydı, daha önceki uygulama, Gelir Vergisi
Kanununda... Yani, serbest meslek erbabına, herhangi bir vergi sorumlusu, bir ücret, serbest meslek
kazancı ödüyorsa, bunun üzerinden zaten tevkifat yapıyordu, yapılması gerekiyordu. Şimdi, bu,
burada teşvik olarak geliyorsa, sportif faaliyetlere ne gibi teşvik geliyor; yani, sporcuların burada
nasıl bir avantajı oluyor? Yani, böyle bir avantaj veya sporu teşvik amacı güdülmüş müdür bu teklifle? Şayf!t öyleyse, buradaki düzenleme, 2007 yılına kadar öngörülmüş; yani, geçici bir süreye
münhasır getirilen bir yasal düzenleme; niye daha kalıcı olarak düzenlenmedi? Yani, burada, geçici
bir süreye münhasır düzenlenmesinde ne gibi bir amaç var? Yani, Avrupa Birliği müktesebatıyla
uyum sağlama amacı mı güdUlmüştür? 2007 yılından sonra, yine, şu anda bulunduğumuz, bu yasa
çıkmadan önceki duruma dönülmeyecek mi? Onu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN
Sayın

- Teşekkür ederiz.

Bedük, buyurun.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanıma
soruyorum: Dünya Futbol Müsabakası sırasında Türk Milli Takımının gösterdiği başarıyı
hep birlikte takdirle karşılarlık ve karşılıyoruz. Milli şuurun ve milli heyecanın yaratılmasında
sporun ne kadar etkili olduğunu da gördük. Sporcuların, özellikle başarılı sporcuların desteklenmesi, hatta ödüllendirilmesi hepimizin isteğidir; gerçekten gereklidir ve buna da ihtiyacımız vardır.
Tanıtım olayı fevkalade önemlidir.
sorularımı

Sayın Bakanım,

bu konu, hepimizin ittifakla üzerinde durduğu bir konudur.

Ben, şimdi sorumu soruyorum: Çıkarılacak olan bu vergi indiriminden kaç sporcu istifade
edecektir; amatör sporcular da istifade edebilecek midir? Bir konuşmacının söylediği gibi,
Anadolumuzun diğer şehirlerindeki sporcular da istifade edebilecek midir?
İkinci
öğrenmek

sorum, bütçeye yükü; yani, maliyeti ne
istiyorum.

Teşekkür

Bu maliyetini tespit ettiniz mi? Onu

ediyorum.

'BAŞKAN
Sayın

kadardır?

- Teşekkürler.

Genç, buyurun.

KAMER GENÇ {Tunceli) - Teşekkür ediyorum.
Sporcularımızın kazandığı başarıyı

onurla, sevinçle karşılıyoruz. Bundan önce, sporcuların alücretler yüzde 15 ile yüzde 40 arasında vergiye tabiydi; yani, transfer ücretleri ve ücretleri.
Bu kanunla yüzde 15'e indiriyoruz. Burada, devletin kaybı ne kadar? Geçen hafta, benim başkanlık
yaptı~ım bir dönemde bir kanun getirdi Maliye Bakanlığı, bUtUn sermaye şirketlerinin aktiflerine
koydukları nakdi ve ayni sermayelerden 31.12'ye kadar vergi alınmayacak, inceleme yapılmayacak
Ben, Sayın Maliye Bakanına sormak Istiyorum. Bu TUrkiye bütçesine kim katkı yapacak? Yani,
Rusya mı katkı yapacak, Ameril:ca mı katkı yapacak, IMF mi katkı yapacak? Dünyanın neresinde,
yatti, pir kaynak gösterilmeden, böyle, hep devl~tin kesesinden para ödeniyor? Bunu ben anlamıyorum; yani, bu çok önemli bir şey.
dıkları
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İkincisi, bu hafta yine önemli bir karar verdi bu Meclisimiz. Anayasayı daha yeni değiştirdik.
Bu değişiklikle, soruşturma için gizlilik önerisini getirdik; ama, iktidara mensup üç partinin Genel
Başkanları, bu soruşturma önergesine oy- verilmemesi için talimat verdiler ve Anayasayı ihlal ettiler; hepsi de Yüce Divana gitmeyi gerektirecek suç işlediler, Anayasayı ihlal suçunu işlediler;
zaten, bu Meclisin itibarını bitirdiler.
NİDAİ

SEVEN (Ağrı)- Ne alakası var?!

BAŞKAN

- Sayın Genç, bunun soru sormayla ne ilgisi var allahaşkına?!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika... Konuyla ilgisine
Dakika...
BAŞKAN

- Efendim, süre doldu

Sayın

geleceğim Sayın Başkan ...

Bir

Genç, bakın ...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, geleceğim konuyla ilgisine.
KORAY AYDIN (Ankara)- Soru sormuyor efendim ...
NİDAİ SEVEN (Ağrı)- Kapatın mikrofonunu ...
BAŞKAN

- Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Tunceli) - İktidara mensup üç parti...
BAŞKAN

- Bakın, süre doldu ... Siz, burada.. .

KAMER GENÇ (Tunceli) ama...
BAŞKAN

Anladım canım ...

Bir

şeye geleceğim...

Siz müdahale etmeyin

- Ama, yani, yaptığınız doğru değil.

KAMER GENÇ (Tunceli) -İktidara mensup üç parti Anayasayı ihlal etti. Yarın, bu iktidar partileri, halkın karşısına neyle çıkacak?!
EROL AL (İstanbul) : Mecbur muyum oy kullanmaya?!
KAMER GENÇ (Tunceli)BAŞKAN

Şimdi,

devletin bütün gelirlerini...

- Sayın Genç... Lütfen ...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika canım ... Soruya geleceğim ... Lütfen ...
BAŞKAN-

Neyin lütfeni efendim?!. Mikrofonu kapatıyorum ...

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sizi niye rahatsız ediyor ki
BAŞKAN

Sayın Başkan?!

- Rahatsız etmiyor; soru sormuyorsunuz...

Süre doldu efendim...
Sayın

Bakan, buyurun efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Vergiye geliyorum ...
BAŞKANSayın

Ne vergiye geliyorsun...

Bakan, buyurun efendim ...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Niye sözümü kesiyorsunuz!..

Sayın Başkan,

soru sorma

kısıtlayamazsınız.
BAŞKAN
Sayın

- Süreyi geçirdiniz... Soru sormuyorsunuz, yorum yapıyorsunuz.

Bakan, buyurun ...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anayasayı ihlal ediyorsun
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EROL AL (İstanbul) - Siz hep ihlal ediyorsunuz Anayasayı.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Anayasaya sadakat yemini ettiniz; etmediniz mi?! Yani, ı 00 üncü
maddeyi de~iştirdik, daha mürekkebi kurumadı. Niye, Genel Başkanınız size talimat verdi de gizli
oylamaya gitmediniz?! Böyle bir şey olur mu yahu?!
EROL AL (İstanbul)- Oy kullanmadım; sana ne?!
KAMER GENÇ (Tunceli) - Böyle bir Meclis olur mu yahu?!
EROL AL (İstanbul) - İster kullanırım, ister kullanmaıni
KAMER GENÇ (Tunceli) - Meclisin itibarını yok ettiniz!
EROL AL (İstanbul) - Meclisin itibarını sen mi düşünüyorsun?!
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, soru soraca~ım ...
BAŞKAN

- Sayın Genç, yorum yapmaktan başka bir şey yapmadınız. Lütfen...

KAMER GENÇ (Tunceli)- Yorum de~il, soru soracağım ... Niye sizi bu kadar rahatsız ediyor?!
BAŞKAN

- Sayın Genç, dünkü bir uygulamanın soru olarak burada tevcihi mümkün mü?

KAMER GENÇ (Tunceli)- Efendim? ..
BAŞKAN - Dünkü bir uygu~amayla ilgili -kaldı ki, o uygulama do~rudur- burada soru tevcih
etme şansınız var mı?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu hükümet, Mecİlsin itibarını bitirdi.
BAŞKAN

- Bırakın canım ...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Genel Başkanlann ...
BAŞKANSayın

Yorum yapmayı bırakın Sayın Genç, siz Başkanvekilisiniz

Bakan, siz buyurun...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Üç tane Genel Başkan oy vermeyin dedi, siz de oy vermediniz.
BAŞKAN
Sayın

- Siz buyurun efendim ... Kamer Bey konuşsun; siz ne yapacaksınız, buyurun.

Bakan, buyurun siz.

EROL AL (İstanbul) - Senin kaç milletvekilin oy verdi; ıs milletvekiliniz katıldı.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Milletvekilinin
iradesine ambargo konulamaz.
BAŞKAN

vicdanına

- Sayın Bakan, siz buyurun. Lütfen, devam edin,

müdahale edilemez, bu milletin
boş

verin siz...

MALiYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Geçer'in sualiyle ilgili
olarak şu açıklamayı yapmak isterim: Futbolculara, sporculara ödenen ücret, her zaman için; yani,
bugüne kadar mevcut mevzuata göre de ücret niteli~indedir; ancak, mevcut durumda; yani, ı 998
yılından bu yana, genel tarifeye tabi olduğu için milterakki sistem içerisinde vergilendirilmekteydi.
Söz konusu tekiifte -görüşülmekte olan tekliftir, tasarı de~ildir- milterakki tarifeden, genel
tarifeden ...
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Bakanım, gelirleri nereden alacaksınız, onu söyleyin.
PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım,
bu nedir bu böyle?! Nedir bu yahu; böyle şey olur mu canım?!
KAMER GENÇ (Tunceli)- Nereden alacaksınız? ..
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Bakan cevap verecek.

KAMER GENÇ {Tunceli) - Sayın Maliye Bakanı memura yarın maaş ödeyebilecek mi?
BAŞKAN

- Sayıri Genç, siz Meclis Başkanvekilisiniz...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Keyfi hareket eden
hareket ediyorum; bana konuşma hakkı vermiyorsunuz.

Başkanvekilinin karşısında

ben de keyfi

PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU BAŞKANI METiN ŞAHİN (Antalya) - Bu ne biçim davranış Sayın Başkan?!

BAŞKAN

- Yani, keyfi bir hareket, sizin gibi bir Başkanvekiline yakışıyorsa, size bir şey söy-

lemiyorum.
Buyurun

Sayın Bakanım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana yakışanı, ben iyi biliyorum.
BAŞKAN

- Sayın Genç, lütfen!..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir)- Dolayısıyla, tekiifte önerilen yüzde 15'lik bir
stopaj oranı; ama, bu yüzde 15 oranının, Bakanlar Kurulunca yüzde 25'e kadar çıkarılması önerilmektedir.

Yine, söz konusu teklifle ilgili olarak Say'ın Bedilk'ün "vergi indiriminden amatör sporcular da
istifade edecek mi" sorusu var. Kanun teklifi tüm sporcuları kapsıyor; ama, amatör sporculara eğer
ücret ödeniyorsa, o da aynı statüden yararlanacak, ödenmiyorsa yararlanamayacaktır tabii; yani, bir
ücret ödemesi ·olmadığı için.
SAFFET ARIKAN BED ÜK (Ankara) - Bundan kaç sporcu yararlanacak Sayın Bakan?
MALiYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sporcu adedini, tabii, şu kadar sporcu... Bütün
sporcular; yani, amatör ve profesyoneJ bütün sporculan kapsayan bir teklif.
SAFFET ARIKAN BED ÜK (Ankara)- Kaç sporcu yararlanacak?
KAMER GENÇ {Tunceli) - Yurt dışından gelen sporcular da bundan yararlanacak.
.MALiYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir)- Bütçeye maliyeti konusunda, tabii, ödenen lleretierin ne olduğu belli olmadığı için, belli bir fiyat veya belli bir maliyet verme imkanımız söz
konusu değil.
Sayın

Genç'in de sormuş olduğu "bütçedeki kayıp ne kadardır" sorusu ...

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Bakan, Maliye Bakanlığı, maliyeti düşünmeden
buna evet diyebilir mi; bunu anlayamıyorum.
PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Bedük, hangi sporcuyla, hangi kulüp, ne kadara anlaşma yapacak, belli değil ki...
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara)- Efendim, bir evvelki sene ne kadar vergi ödemişler,
ne kadar ödeyecekler?

şimdi

PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU BAŞKANI METiN ŞAHİN (Antalya) - Hayır, anlaşmalar
· belli değil ki... Anlaşmalar yeni yapılacak. Kaç paraya anlaşma yapılacak, bunlar belli değil ki;
sporcular bir anlaşma yapınca belli olur.
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İZmir) - Sayın Genç'in sorduğu suat de Sayın Bedilk'Un
sualiyle paralellik arz ediyor; yani "bütçede bir kayba neden olacak, gider azaltıcı bir düzenleme
nasıl getiriliyor" deniliyor; ama, başta da söylediğim gibi, bu, tamamen, bir kanun teklifi dir.
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karşı çıkın;

niçin

karşı çıkmıyor

MALiYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Bütçeye maliyeti de Sayın BedUk'e söylediğim
ücretierin miktarı belli olmadığı için, herhangi bir maliyet söylemek son derece zor.

tarzdadır;

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Zortanıyorsunuz Sayın Bakan, zorlanıyorsunuz...
MALiYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN
Sayın

- Teşekkür ediyoruz.

milletvekilleri, teklifin tilmil üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Teklifin maddelerine geçilmesi aşamasında karar yetersayısının
Oy lamayı elektronik cihazla yapacağım.

aranılınası isteği vardır;

onu

arayacağım.

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarımza sunacağım ve 3 dakika süre vereceğim.
OlUIAN BIÇAKÇIOGLU <ı:rabzon)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılınasını kim istedi?
BAŞKAN-

Hakkari Milletvekilimiz Sayın HakkıTöre istediler efendim.

MEHMET GÜL (İstanbul)- Hangi partiden? ..
NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Doğru Yol Partisinden efendim,

Doğru

Yol Partisinden ...

MEHMET GÜL (İstanbul)- Doğnı Yol Partisinden...
BAŞKAN
kadaşımızın

- Efendim, Doğru Yol Partisi diye bir durum yok. Burada, Hakkari Milletvekili arbir isteği var; ben, onu yerine getiriyonım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yasal hakkını kullandı.
BAŞKAN - İçtUzükten doğan hakkını kullanmak istemiş, biz de gereğini yapıyoruz.
Vekaleten oy kullanacak sayın bakan varsa, hangi bakana vekateten oy kullandığım, oyunun
rengini ve imzasını taşıyan oy pusutasını bu süre içerisinde göndermelerini rica ediyorum.
Oylama işlemini başlatıyorum.
(Elektronik cihazla oy lama yapıldı)
BAŞKAN

- Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur.

Saat 21.55'te toplanmak üzere,

birleşime

ara veriyorum.

Kapanma Saati : 21.46

----0----
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma
BAŞKAN

:

Saati: 21.57

Başkanvekili

Ali ILIKSOY

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

----®---BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.
Görüşmelere kaldığımız

ı ı9

uncu

Birleşiminin

yerden devam ediyoruz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN
GELEN DİGER İŞLER (Devam)

14.- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması HakKanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (21949) (S. Sayısı : 882) (Devam)

kında

BAŞKAN
Tasarının

- Komisyon ve HükUmet hazır.

maddelerine geçilmesi

aşamasında Sayın HakkıTöre tarafından

karar yetersayısının

aranılınası istenilmişti; bulunamamıştı.
Şimdi,

yeniden elektronik cihazla oylama yapacağım ve karar yetersayısını

arayacağım.

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Geri çekti...
BAŞKAN

- Efendim, geri çekip çekmemesi

Sayın

Töre'nin inisiyatifınde.

Bu arada, vekaleten oy kullanacak sayın bakan varsa -ki, sadece Maliye Bakanımız var- hangi
bakana vekaleten oy kullandığım, oyunun rengini ve imzasını taşıyan oy pusutasını aynı süre
içerisinde Başkanhğımıza ·ulaştırmasını rica ediyoruz.
Sayın

milletvekilleri, Genel Kuruldan ayrılmayahm; çünkü,

açık

oy lama da yapacağız.

YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Sayın Başkan, açık oylamada yalnızca 139 oyun yeterli olzanneden arkadaşlarım ız olabilir; açık oy lama için ı 84 oyun bulunması lazım; bunu da bir
uyarırsanız iyi olur.
duğunu

KAMER GENÇ (Tunceli)- Elektronik levhaya da aksettirin; orada, herkes her şeyi görsün.
BAŞKAN

- Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)
BAŞKAN- Sayın

Sayın

grup

milletvekilleri, bu oy lamada da karar yetersayısı bulunamamıştır.

başkanvekilleri,

bundan sonra karar

yetersayısına

ve

toplantı yetersayısına eriş

menin güçlüğü ortadadır.
1 Ekim 2002 ·Salı günü saat 15.00'te toplanmak ve yeni bir yasama yılında buluşmak üzeresözlü sorular ile diğer denetim konularını görüşeceğiz- hepinize, iyi tatiller, sağlık ve esenlikler
diliyor, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 22.03
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Karaman Milletvekili Zeki Ona/'ın, Bursa'daki bir hayali ihracat olayına ilişkin Devlet
Bakanı Kemal Derviş'ten sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami Çağan'ın cevabı
(717080)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA
Aşağıdaki sorularınnn

Devlet

Bakanı Sayın

yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla

Kemal Derviş tarafından
arz ederim.l6-.0~

ZeldÜNAL
. .Karam~ Milletvekili
''Bankacllara çete davası, başlıldı verilen yazılı' basın haberfude; Bursada
hayali ihracat yaparak Devleti milyarlarca lira zarara uğrattıklan gerekçesiyle
haklarında dava açılan ve aralarinda Nergis Holding'in de bulunduğu bir çok
finnaya, sahte al ını belgesi vererek oluşturulan ctirümipı .içinde yer aldıklan ·öne
sürOlen 9 ayrı harikanın üst düzey yöneticileriıideı:i. 4 I kişi hakkındiL dava
açıldığı belirtilmektedir.
İddiaya göre, Hazine Müsteşarlığı, yapılan teftiŞ sonucunda 9 ayn banka
ve hayali ihracat yaptıklan öne sürlllen 5 ayn şirketin, titiz bir araştırmaya tabi
tutulduğu 1995-1998 yılları arasındaki tüm defterlerin incelenerek hazırlanan
mporun savcılı~a intikal ertirildiği açıklanmıştır.

Sorularım şunlardır:

}..Hayali ihracat yaptıklan öne sürülen ve aralannda Nergis Holding'in de
· bulunduğu bir çok fınna yöneticileri ile onlara yardım ettikleri iddia edilen ye
aralannda bankacılarında bulunduğu 41 kişinin adları ve kimlikleri nelerdir?
2-Bu ·hayali ihracat sebebiyle, ·Devletin maniz idudıği warın, dolar
cinsinden değeri nedir? Bu zaram
sebep olan bankacılar ve fınna
yöneticilerinden, verdikleri zararın tahsil edilttıesi için bir çalışma yapılması
düşünülmekte ınidir?

3-Söz kon~su hayali ihracatta; hangi ticari mallar, hangi ülkelere hangi
miktarda yapılmıştır? Yıllardır devam eden bu ve benzeri sahte kazanç

yollanrun önlenmesi için ne tür tedbirler alınmıştır? Blından sonra ne gibi
tedbirler alınması düşünülmektedir?
·
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BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarh~ı

SAYI, . : ·a.oo:::MıJM•O.EKA-01.01.1 002·.
KONU: Soru Önergesi.

. 2 &tJ&;G 2

* 416 44

·TüRKIYE BÜYÜK MIL-uiT MECLISI BAŞKANLI~I
GENEL S~KFtETERLI(.;;INE
Ilgi:

TOrkiye BOyOk. Millet Meclisi B~~f<.onlıOı Genel SekreteriiOI (Katanrluhnıaı:-. ve
Kararlar
Dalresi
BaşkanlıQt)tlln . · 2
Mayıs
2002
vo

.··KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0~10.00~02-14927 sayılı yazıst

Jlgldo kayıtlı yazı llo Karaman ~IJletvoklll Sn. Zeki ÜNAL'ın 7/7080-14949

sayılı soru önergesinin cevaplandırılm~aı talep edilmiştir~

Söz

konusu

önergaye

cevaben

hazırlanan·· metnin

bir· öm&Ol••~uı.tkte

sunulmaktadır.

Bilgileri ve gereQinl arz ederim.

Prof. Dr.

~1 ÇA~AN

Devlet

Bakanı

V.

I(AflAMAN MILLETVEKILI SAYIN ZEKI ONAL TARAFINDAN
. SAYfN·KEMAL DERVIŞ'E YÖNELTILEN 7n080-14949 SAYILI
. SORU ÖNERGESI HAKKINDA HAZlRLANAN CEVAP METNI

öne sOrOlan firmalar, Ihracata aracılık eden banka
.ve banka şubelerinde flktlf Işlemler yapan kişller hakkında, Hazine
MOst~Şa·riiOi . :.~azlrie ·Kontrolörleri Kurulu tarafından yapılan soruşturmalar sonucu
dOzenlenen·,.::.raporl.ar uyarınca 1567 sayılı TOrk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında ·Kanun'un 3/b maddesi çerçevesinde yasal kovuşturmaya geçllmekte ve
Ihracat Işlemleri dolayısıyla yararlanılan teşviklerin geri alınmasını saOiamak
amacıyla dOzenianmiş olan raporların birer öme~l ilgili kurumlara Intikal .
ettirilmektedir.
Hayall

tOzel

lhra~t yaptı~ı

kişilikleri

Karaman Milletvekili Sn. Zeki ÜNAL tarafından Devlet Bakanı Sn. Kemal
DERVIŞ'e yöneltilen 7/7080-14949 sayılı soru önergesinde yer alan sorular lle liglll
olarak Hazine Kontrolörleri Kurulunun görev alanına giren konular hakkında
bilglsayar ortamında bulunan anılan Kurulun arşiv kayıtları azerinde yapılan
araştırmada do~rudan Nergis Holding veya aralarında Nergis Holding'In bulunduOu
şirketlerin 1995-1998 yılları arasında hayall ihracatlarını konu alan herhangi bir
.lncelemenln bulunmadıt')ı tespit edilmiş olup bahse konu hayall Ihracatların ilgili
mevzuat gere~l Dış Ticaret MOsteşarlıOınca incelenmiş olabllece~l dikkate alınarak
· anılan MOstaşariıidan bilgllstenllmeslnln uygun olacaOı dOşOnOJmektedlr.
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2.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, kireç üreticilerinin sorunlarına ve petrokok ithaline ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Ayiekin'in cevabı (717551)

TORKIYE BOVOJ< MILLET MECLISI BAŞKANLI~INA

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Çevre Bakanı Sn. Fevzi AYTEK(N
tarafından yazılı

olarak cevaplandırılmasını

saygılarımla arz

ederim. 21.05.2002

Nurattin AKTAŞ
Gaziantep Millotvekili

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren kOçOk ölçekli Kireç üreticileri
sorunlarıyla ilgili gönderdikleri dosyada, özellikle bu piyasadaki bQyQk holdinglerin
baskısıyla kendilerinin önünOn kesilmeya çalışıldığını va bu yüzden fırınlarında
gerekli modernizasyonu yapmış üreticilere tahsis edilen petrokok ith91 izinlerinin artık
verilmayeceğini belirtmektedirler.

Dosyada yer alan, çeşitli Oniversitelerden alınmış raporlara göre de gerekli
modernizasyon yapılan fırınlardaki emisyon oranları, sınır da(Jerferin altında
görünmektedir. Bununla ilgili olarak:

1. Kocaeli üniversitesi Çevre MCıhendisliai BölOma tarafından verilen raporda
Eberhart tipi fırın emisyonlarının ~ınır değerlerin altında ve AB ülkelerinde
halen kullanımda oldukları belirtilmektedir. Bu durumda bakanlı~ınız
tarafından, ülkemizde yaşanmakta olan kriz ortamında, zaten zor koşullarda
ayakta kalmaya çalışan kOçCık Cıreticiden, onlar için bayak maliyet gerektiren
ve üniversite raporlarına göre gereksiz olan yatırımlar istenmesinin sebebi ve
dayanağı

nedir?

2. Fırın dönOşOmleriyle ilgili dayandı~ınız bilimsel bir çalışma var:: mıdır? Yukarıda
bahsi geçen üniversiteler tarafından verilen raporlar konusunda dQşCJnceleriniz
nelerdir?
3. Bakanlık açısından emisyon oranlarının ba:z ·alınması gerekmez mi? Gerekli
arnisyan değerleri oluştuktan sonra, kullanılan teknoloji veya makine tipi
bakanlığın ilgi alanına girer mi?--

4. Mevcut fırınlara 1996 yılından itibaren petrokok ithal izinleri verilmektedir. Bu
tarihten günümüze kadar emisyon ölçümü yapılmış mıdır? Emisyon değerleri
normalin üstünde çıktı ise aretime ve petrokok ithaline neden izin verilmiştir?
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Teaş'a bağlı

termik santraller konusundal insan ve çevre hayatiyeti açısından
değerler ölümcül noktaya gelinceye kadar gerekli hassasiyeti göstermeyen
bakanlığın, ernisyon değerterine uyduklarını açıklayan bu üreticilere dayattığı
şartların çifte standart olduğunu düşünmüyor musunuz?

6. Yine rapordakil Eberhart va Maerz tipi fırınlar arasında emisyon açısından bir
fark olmadığı, bu tip fırınların AB üyesi ülkelerde halen kullamlmakta olduğu ve
dönüşümün gereksiz yatırım olduğu şeklindeki ifadeler göz önüne ahnırsa; tüm
kireç üreticilerinin tek tip fırın kullanmaya zorlanmasının ardında bir menfaat
ilişkisi var mıdır? Bu konuda bakanlığınıza gelen bir duyum vaya ·tarafinızdan
yürütülen bir soruşturma var mıdır? Yoksa bu konuda bir soruşturma yapmayJ
düşünüyor musunuz?
7. Bu uygulanıanın arkasında çok büyük kapasiteli ve belirtilen tipte fırınlara
sahip holding fırmalarının Pazar payını arttırma ve rekabet ortamını kaldırarak
fiyat tekeli oluşturma çabalannın yatlığı iddiaları doğru mudur?

8.

Yıllık

kapasiteleri yaklaşık 1 milyon 250 bin ton olan, istihdam ettiği yaklaşık
1.000 işçi ve sağladığı yan istihdamlana 7..a bin kişinin ge~m kaynağı olan bu
işletmelerin ayakta kalabilmesi i~n, emisyon değerlerini istenilen değerlerde
tutabilan firmalara petrokok tahsisi yapmayı ve fınn dönüşümlerini yeniden
gözden geçinneyi düşünüyor musunuz?
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T.C.
ÇEVRE BAKANLIGI
Çovro Kirliliğini Önlomo vo Kontrol Gonel MOdürlüğ.Q
SAYI : B.19.0.ÇKÖ.0.02.00.03- 2S:f'- ~b8S
KONU~ Kireç üreticilerinin Sorunları
ve Petrol koku Ithali

2 !> HAIIRA~. ~~~

TORKiYE BÜYÜK MiLLET, MECLISi BAŞKANLIGINA
(Çevre Komisyonu Başkanlığı)

Ilgi a)24.05.2002 ta'rih ve A.01.1.ÇEK./1009 sayılı yazı.
'b)30.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7551-15604/36858 sayılı yazı.

T. B.M.M. Çevre Komisyonu BaşkanlıQı'nın Ilgi (a) yazı ekinde Bakanlığımıza
gönderdiği, Anadolu Kireç üreticileri Derneği'ne ba~lı kireç üreticilerinin sorunlarını içeren
yazı ile, Ilgi {b) yazı ekinde yer alan Gaziantep Milletvekili Sayın Nurettin AKTAŞ'ın kOçUk
ölçekli kireç üreticilerinin

sorunlarıyla

Bakanlığımız uygulamalarıyla

ilgili

ilgili

soruları

açıklamalar aşağıda

Incelenerek değerlendirilmiş olup,
yer almaktadır.

31 Aralık 1992 tarihinden (lthalat:93/16) itibaren her yıl yayımlanan ve en son 29
Araltk 2001 tarihli (Dış Ticarette Standardizasyon:2002/3) Resmi Gazetenin MUkerrer
sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında
Tutulan Madde ve Atıklara Ilişkin TebiiO" lle Tebliğ eklerindo yor alan maddelerin
ithalden önce ve fiili ithal s1rasında çevrenin korunmasa yönünden uygunluğunun
onayı yetkisi Bakanliğımiza verilmiştir.
Çimento fabrikalarının döner fırınlarında ve kireç fabrikalarının dikey fırınlarında
hammaddenin kalsinasyonu işleminde gereken enerjiyi sağlamak için yapılan petrol koku
kullanım talepleri, konu ile ilgili kuruluşların görüşleri alınarak, gerekli değerlendirmelerden
sonra söz konusu tebliğler kapsamında 1993 yılindan itibaren mak~imum %5 kUkOrtiO
petrol kol<u ithali için gerekli olan Kontrol Belgesi verilmesine başlanılmıştır.
Ayrıca; maksimum %1 kOkOrtiO petrol kokunun ısınma amaçlı kullanımı, ilgili kurum
ve kuruluşların göraşieri ve bu konuya ilişkin hazırlanan bilimsel raporlar dikkate alınarak,
soba ve kaloriferlerin yakma teknolojisinin uygun olmaması dolaysssyla kanaorojon
maddelerin atmosfere verllmosl nedeniyle, Bakanlığımızın 13 Ocak 1995 tarih ve 1995/1
sayılı genelgesi ile ısınma amaçlı kullanımi yasaklanmıştır. 27 Mayıs 1997 tarih ve 3440
sayılı genelge ile de, sanayi amaçlı ithal edilen petrol kokunun ısınmada kullanılmasının
önlenmesi amacıyla, petrol kokuna 0-20 mm. boyut sınırı getirilmiştir.
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Bakanlı~ımızca, 1998 yılında petrol koku kullanacak kireç fabrikalarında aranılacak
husustar; mevcut kriterler, Bakanlığımıza intikal eden raporlar, Hava Kalitesinin Korunması
Yönetmeliği hOkümleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak yeniden
düzenlenmiştir. Söz konusu dOzenlemeler Ek-1'de yer almaktadır. Bu şartlar tesisin
bütününü ilgilendirdiğinden; çevresel açıdan gerekli iyileştirmalerin yapılması, emisyon
ölçOmleri, gerekli izinierin alınması işlemleri ve Ülkemiz şartları dikkate alınarak, bahse
konu şartiann tamamını 2000 yılı içerisinde sağlayacağına dair noter tasdikli taahhotnameyi
veren kireç fabrikalarının 2000 yılı petrol koku tahsis talebi Bakanlığımızca
değerlendirilmiştir.

Bakanlı§ımızca

istenen bu şartlar, petrol koku kullanan kireç fabrikalarında zararlı
atmosfere verilmesinin önlenmesi, verimli yanmanın ve bu doğrultuda enerji
tasarrufunun sağlanması açısından önemli görlilmektedir. (Bu konuya ve ilgi (b} yazıda
belirtilen hususlara ilişkin bilgi Ek-2'de yer almaktadır.) BakanlıQımızca petrol koku tahsisatı
için getirilen şartlar zorunlu olmakla birlikte, petrol kokuna göre . s~ece 2 adet kireç
fabrikasının şartların tamamını yerine getirerek emisyon izin belgesi almış olması, bazı
kireç fabrikalarından Bakanlı~ımıza intikal eden müracaatlarda istenilen şartları
sa~layacaklarını ancak bunun için ek süre verilmesi aksi takdirde mağdur olacaklarını
belirtmeleri dikkate alınarak:
emisyanların

1-~~Petrol kokunun pUlverize olarak verildiği veya yüklendiği bölgede, baca gazında
en az %6 hacimsel oksijen baz alındı~ında 0,3 saniye kalma soresi içindeki bölgede fırın
sıcaklığı en az 900 °C olmalıdır." şartının yerine getirilmesi için fmn tipi değişikliği veya
yenı fırın inşası yapacak fabrikalarda gerekli yatırım maliyeti ve soreler göz önOne
alındığında 2002 yılı sonuna kadar "Iş Termin Planı Haziriayacak lşlf:)tmelero Alt Petrol
Koku Tahsisat Protokolu" çerçevesinde petrol koku tahsisatı yapılması,

2- "Petro.! kokunun pUlverize olarak verildiği veya yOklendiği bölgede. baca gazında
en az %6 hacimsel oksijen baz alındığında 0,3 saniye kalma süresi içindeki bölgede fırın
sıcaklığı en az 900 °C olmalıdır." şartını sağlayan işletmelere, 2001 yıh sonuna kadar
"Petrol Koku Tahsisat Protokolu" çerçevesinde petrol koku tahsisatı yapılması
uygun görOimüştür. Bu protokollerden, "Petrol Koku Tahslsat Protokolu"nu imzalayan
fabrikalarm tamamr eksikliklerini 2001 yılı Içerisinde gidermiştir.
Bilindi~i üzere; petrol koku petrol raftnerilerinden elde edilen bir petrol yan ürono olup,
petrol fraksiyonlarının termal krakingi ile hidrokarbon moleküllerinin parçalanarak
elementel haldeki karbana dönüşmesi işlemini kapsadı~ından fiziksel ve kimyasal
özelliklerinden dolayı bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ihtiva ettiği enerjiyi geri
kazanmak için yakıt olarak kullanılmaktadır. Di~er ülkelerde olduğu gibi, çevre
mevzuatımııda da kullanılan yakıt türüne ve deQişik işletme şartlarına bağlı olarak, insan ve
çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak veya
olumsuz etkileri gidermek amacıyla, emisyon kriterlerine Ilave olarak uygun yakma koşulları
da getirilmektedir. Bu kapsamda: özellikle hammadde ile yakıtın birlikte işlem gördüğü
sistemlerde, petrol kokunun kimyasal yapısından dolayı tam yanmanın sagıanabileceği iyi
tOrblllanslı, yüksek yanma sıcaklığı bölgesine pOskürtülerek verilen ve bu sıcaklıkta yeterli
bekleme süresine sahip olan tesislerde kullanılması uygun görülmOştOr.
ağır
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Ilgi (a) yazı ekindeki dosya muhtevası ve ilgi (b) yazı ekindeki sorulara ilişkin EK-2'de
yer alan bilgi ve değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, petrol kokunun kireç
fabrikalarında kullanımı için Ek-1'de belirtilen şartıann sağlanması zorunlu olup, bu
şartların sağlanması gerektiğinden hareketle birçok firma Ek..1'da belirtilen şartJan
sağlayacak yattrımları yapmış, bir kısmı da ilave yabnm yapmaya devam etmektedir.
Anadolu Kireç üreticileri Derneği'nin Ek..3'te yer alan Oyelertnin firın revizyonu ile ilgili
çalışma raporlarında belirtilen proje uygul~malarını içeren bilgilerden de görüleceği Ozere,
şartların sağlanması yönünde çalışmalara başladıkları görOimelctedir. 2002 yılı sonuna
kadar kireç fabrikalarıyla imzalanan protokol çerçevesinde petrol koku tahsisatı yapılmaya
devam edilecektir. Aynca, Bakanlığımıza sunulan beyanlar ile gerçek durumun tespiti için
tesisler mahallinde incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.
Bilgilerini~e arz ederim.

/4(~EKIN
;ev~e Bakanı
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KIREÇ FABRiKALARINA PETROL KOKU TAHSiSATI YAPILMAilfiDA
ARANILACAK ŞARTLAR
1- Kireç fabrikasi modern teknoloji ile çalışan rek/perasyonlu fırmlara sahip
o/m alt,

2· Hacimsel oksijen miktan %7 afmdrğmda atık gazdaki kükOrtdioksit
3
emisyon konsantrasyonu 400 mg!Nm değerini aşmamalı,
'ı

3- Atık gaz is oranı Ringe/man s~alasma göre 1'i geçmemeiii
4-- Petrol kokunun paiverize edildiği veya yükJendi!jJ bölgede, baca gazmda
en az %6 Ilacimsel oksijen baz almdtğmda 0,3 saniye· kalma süresi içindeki
bölgede fınn stcakltğı en az 900 °C olmaTıdır. Bu şartiann sağlanamadıği fmn/ar bir
son yanma bölümüne sahip olmalt ve destek briJ/örll ile donatrlma!Jdır.
Bu· tesislerde yukarıda belirtilen s teak/ık seviyesinin sürekli sağlandtğmm
tesbiti için stcaklık yaz1cılı cihazla sOrekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (Söz
konusu kayıt Işlemi yukanda belirtilen sicak/tk değerinin sağla~dtğım gösterecek
şekilde iki noktada, destek brOiörü ile donatiian sistemlerde aynı zamanda fırına
petrol koku yilklenon kesitte, birden fazla fmn baca gazmm toplanarak tek bir
bacadan verilen sistemlerde aynca baca gazı debisi de iJ/çü/melidir. Yakit ve kireç ·
yOk/emesinin bilgisayar kontrolunda yaprlmast durumunda zamana göre stcakltk
değişimlerinin bilgisayar ortammda kaydedilerek kontrol edilebildiği tesislerde
ayrıca sabit yaztcJit cihaz takılmasr istenmeyebilir)
·
.

5- Hacimsel oksijen miktan %11 · almdrğrnda atık gazdaki yanıc1 organik
3
maddelerin içerisindeki karbon emisyonu 50 mg/ Nm değerini aşma mail,
6- Fmn baca gazındaki toz emisyonu 3 kg/h'in altmda 200 mg/Nm
üzerinde ise 75 mg/Nm3 değerini aşmamalr,

3

,

3 kglh'in
.

7.. Petrol kokunun toprakla kanşmaması ·ve tozumamasi için ger:ek/1
tedbirler a/mma/1,
8- Tesis içi yol ve kırma eleme üniteleri Için Yönetmelikte belirlilen hususlar
attk toz kireç açrkta depolanmamalr
ve uygun bir şekilde

sağlanmali,

değerlendirilme/i,

.9.. Kireç fabrika/an, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği izne Tabi
Tesisler listesi Ek-8.2.4'e göre Uste A 'da yer almakta olup, tesis A Grubu
emisyon izin belgesi almış olmalt,
10- Petrol Jcoku kullanımına Izin verileniverilecek kireç fabrika/Cfrmda
belirtilen birim ka/or/ miktarlan sağlanmalt,

aşağtda

Yakıt kullanım 1

yöntemi

Aktif CaO yazdesine göre birim ürün Için harcanan kalori

.

70-80

80-85
900
Diğer·
900
1000
Btnm ka/on: Kcallkg siinmemlş kireç
Pülverize

..

850

:ı

85-90
950
1100

~ 90
1000
1200

.. . 11- YuJsanda belirtilen şartların sağland1ğ1, fabrikalarm bilimsel kunıJuşlara
(7'VB/TAK, Univers/te/er gibi) yapt1racağı ölçümler ve inceleme/er sonucu
hazrrlanacak rapor lle be/ga/enmo/idir.
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Gaziantep Milletvekili Sayın Nurettin AKTAŞ'ın soruları, T.B.M.M. Çevre Komisyonu
Başkanlığı'nca Bakanlığımıza gönderilen Anadolu Kireç üreticileri Derneği'nin dosyası ile
ilgili olduğundan, bu dosyadaki bilgiler de dikkate alınarak aşağıda gerekli değerlendirmeler

yapılarak

sorular c~vaplanmıştır.

Petrol kokuylo ilgili Genel Değerlendirme:

Petrol koku; ·koyu gri veya siyah, erimeyen katı bir madde olup, yüksek ısılarda
(1500 oc) plastik faza giren, suda ÇBzOnmeyen prosese bağh olarak %0.2 ya da 0.3'1erden
%15'e kadar uçucu madde ihtiva etmektedir. Kimyasal olarak normarkoşullarda durağan
olup, reaksiyona gimıez ve palimarize olmaz .. Kimyasal bileşimleri değişken ve henoz tam
olarak bilinmeyen karbonca zengin bileşenterin bir karışımı olan petrol l<qkunun içinde
miktarları 100-200 ~glg arasında değişen on altı Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH)
belirlenmiştir. Bunlar arasında miktarı en yüksek olanı 30-80 p~/g ile Piren'dir.
(JONGENEELEN, 1989). (ITü, H.BARLAS, C.BAYAT, A.HACIHANEFfOGLU, 1993)
Petrol kokunu oluşturan ana kimyasal öğe karbon olup, petrol koku tipine göre
%85-99 arasmda karbon ihtiva etmektedir. Ayrıca petrol kokunun yaprsında sülfür, nitrojen,
oksijen ve hld(ojende bulunur.

Alman Petro-Lab tarafından hazırlanan 1993 tarihli raporda;
• petrol kokunun içerisinde 0.26 g/kg .oranında nikele rastlandığı, eksik yanma Orilnü
olan karbon monoksitin olması halinde nikelin büyOk bir böiOmünGn karbonil bileşimi
olarak uçucu hale geldjği, düşük kalerili kömOr çeşitleri yerine petrol koku
·kullanılması ve yanma sırasında verilen havanın aynı kalması halinde, karbon
manoksit ve bununla beraber nikel-karbonil bileşiklerin oluşumunu artırdığı, bu
reaksiyonun oksijenin az olduğu ortamlarda hızlandığı ı
• ,az miktarda olduğu tespit edilen kabaltın da aynı reaksiyonu göstereceği,
• nikel gibi petrol kokunda zenginleşmiş olarak mevcut olan vanadyumun yanma
esnasında ve dumandaki kimyasal reaksiyonlarda katalitik. rol oynayabileceğinin
kesin tespit edildiği, yani vanadyumun mevcudiyetinin özel kompleks ve çok
çekirdekli aromatik bileşimierin oluşumuna yol açtığı, vanadyumun mevcut
olmaması durumunda bu reaksiyonların gerçekleşmeyeceği,
dolayısıyla tam yanmayı engelleyen ve yukarıda belirtilen vanadyum, nikel ve kobalttan
dolayı uygun yakma şartları sa~lanmadan petrol kokunun kullanılması halinde PAH ve
di~er ~irleticilerhalıcı

ortama verileceği belirtilmektedir. .

·

Konuya ilişkin raporlardan bir diğer örnekte (Dokuz EyiOI Üniversltesi1 ·2000):
•

petrol kokunun uluslararası yakıt klasmanında yer almadığı, ancak enerjisi nedeniyle
uygun yakma tekniklerinde değerlendirilebilecek bir madde olarak kabul edilmesi
gerektiği,

• sıcaklık ne kadar yOksek, sıcak bölgede gaz, katı ve havanın kalış süresi ne kadar
uzun ve karışma özellikleri ne kadar 'iyi olursa atık gazlardaki eksik yanma OrUnü
bileşenlerinin az olacağı,
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• petrol kok~nun ~ammadde ile karıştınlarak tırının soğuk kısmından {150- 200 oc )
beslenmesı halmde, bu sıcaklığın yanmaya yetmeyeceği, hafif fraksiyonları
buharlaştırdığı için eksik yanmaya ve tehlikeli maddeler oluşturarak kirlenmeye yol
açacağı: bu tip teknolojinin ülkemizde yaygın olarak kullanılan yamaç tipi üstten
beslemeli düşey şaftlı kireç fırınlannda f11evcut olduğu,
•

üstten gravite ile akan yakıt-kireçtaşı karışımı, fırının ortalarına doğru 900 °C'ye
ulaştığında kireçtaşı kalsinasyonu başlamakla ama o zamana kadar petrol koku
eksik yanmaya uğrayarak h'em ekonomik kayba hem de kanserojenler başta olmak
üzere birçok eksik yanma OrünUnün havaya karışmasına neden olduğu, bu tür
fırınlarda eksik yanmanın en başta bileşenlerinden karbon monoksit oluşumu
gözlendiği, · bu tip ölçümleri bizzat yaptıkları ve gaz çıkışı a~zındaki emisyon
ölçümlerinde çok yüksek değerlere ulaşan karbon monoksilin çoğu kez ölçtım
aletlerinin alarm vererek kendiliğinden kapandığını ve görevlilerin sağlık riski
taşıdığını belirterek, geniş besleme ağzından yakıt-kireçtaşı karışımının beslendiği
dDşey milli kireç fırınlarının yerini, mutlaka tınnın ortasından sıcak bölgelere yakıt
beslernesi yapılan daha ileri teknolojilere ·bırakılmasının gerektit:Ji, bunun hem
ekonomi hem de hava kirliliği yönüyle önem taşıdığı,

• petrol koku gibi özellik taşıyan maddelerin iyi türbOianslr yüksek sıcaklık bölgesine
püskürtülerek verilmesi ve burada 900 <>c 'den yüksek sıcaklıkta en az ·0,3 saniye
bekletilerek yakilması gerektiği vurgulanmıştır.
Sorular ve Cevaplar:
Soru 1: Kocaeli Üniversitesi Çevre MOhendisliği tarafından verilen raporda Eberhart tipi fırın
emisyonlarrnın sınır değerlerin altında ve AB ülkelerinde halen kullanımda oldukları
belirtilmektedir. Bu durumda Bakanlı[jınıı tarafından, ülkemizde yaianmakta olan kriz
ortamında, zaten zor koşullarda ayakta kalmaya çalışan küçük Oreticiden; onlar için büyük
maliyet gerektiren ve üniversite raporlarına göre gereksiz olan yatırımlar istenmesinin
sebebi ve dayanağı nedir?
Cevap·1 Petrol koku; uluslararası yakıt klasmanında yer almayan. ancak enerjisi nedeniyle
uygun yakma tekniklerinde değerlendirilebilecek bir madde olarak kabul edilen, kimyasal
yapısından dolayı, yanma bölgesinde sıcaklık ne kadar yüksek, sıcak bölgede gaz, katı ve
havanın kalış süresi ne kadar uzun ve karışma özellikleri ne kadar iy1 olursa. yanma
koşullarının da o kadar iyi olacağı; dolayısıyla atık gazlardaki eksik yanma ürünü
bileşenleri n az olacağı birçok kurum ve bilimsel kuruluşun görüşlerinde belirtilmektedir.
ilgi (a) yazı ekinde verHen Kocaeli ve Yıldız Teknik Üniversitesi raporlanndan da görüleceği

üzere; petrol koku besleme noktasındaki sıcaklık 300-600 6 C arasında değişmekte olup,
yüksek sıcaklrklara ancak kirecin kalsine olduğu bölgede ulaşrlabilmektedir. ··Ayrıca, Dokuz
Eylül üniversitesi tarafından hazırlanan raporda belirtilen eksik yanma ürünü olan karbon
monoksit emisyonunun bu tip ıfırın sistemlerinde arıtma öncesi yapılan örçümlerde 3000
mg/Nm3'ün üzerinde olduğu ilgi (a) yazı· ekjndeki raporlarda da gözlendiğinden uygun
yakma koşulları olan ve birçok bilim kuruluşları tarafından da onaylanan tam yanmanın
·sağlanması koşulunuri (türblllanslı ortam ve yüksek yanma bölgesi sıcaklığında uzun
bekleme sOresine sahip)· SÖZ konusu sistemlerde sağlanmadığı açık bir şekilde
gözlenmektedir.
·
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Ek~1'de yer alan düzenlemeleri sağlayan veya saglayacağına ilişkin Iş Termin Planı ile fırın

revizyon işlemini yapacak firmayla yapılan Sözleşme (jrneğini Bakanlığımıza sunan
tesisiere petrol koku tahsisatı yapılmaktadır. Bakanlığımızca petrol koku tahsisatı
yapılan/yapılacak kireç fabrikalarında aranılan şartlar 26.10.1998 tarih ve 4038/8939 sayılı
yazımrz ekinde kireç fabrikalarına ve ilgili kurumlara gönderilmiş olup, ülke genelinde
yaşanan ekonomik sorunların işletmeleri etkilediği mütalaa edilerek şartların sağlanmasına
yönelik çalışma yapanlara şartlı olarak toplam 3 yıl süre uzatımı verilmiştir.
Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden; Günümüzde çoğu ABD'de olmak Ozere birçok
rafineride petrol koku üretilmektedir. (Frank 1983). ·Katı yakıt! ara göre yüksek ı sıl değere
sahip oımasr, kOl oranının düşUk olması gibi özellikleri, petrol kokuna ~lan talebin
yükselmesine neden olmuştur. Petrol koku büyük çapta çimento üretiminde linyitlere %3060 oranında katılarak kullanılmaktadır. (Frank 1983, Kural 1993) Petrol kokunun
avantajlarından yararianmak ve üretim verimini artırarak maliyeti dOşUmıek için cam
sanayii, çimento Oretimi, kireç üretimi, seramik ve refraktOr tuğla sanayii, ferro krom ve
ferro njkel sanayileri gibi uygulama alanları üzerinde durulduOu (Frank 1983; Kocabıyık ve
arkadaşları. 1995) belirtmekte olup yukarıda verilen örneklerden de görüleceği Ozere bahse
konu kullanım alam olan sektörlerde yakma teknı;ılojisi birbirine yakın. yOksek yakma
sıcaklık bölgesi ve uzun bekleme süresine sahip yakma sistemleridir.

. Avrupa Birliği .Komisyonu'nca kireç sektörü için hazırlanan "Best Available Techques-BAT"
konulu dökümanda; enerji yoğun bir sanayi kolu olan kireç sanayiinde aretim giderlerinin
%50'sini ene~i giderleri oluşturduğu, fırınların katı, sıvı gaz yakrtlarta beslendiği~ 1995
yılında en çok kullanıian yakıtların sırasıyla doğal gaz (%48) kömür ve parlak kömür, linyit
ve petrol koku (%36) ve yağ (%15) ve diğer yakıtlar (%1} olduğu, 1995 yılında AB'nde kireç
Oreten 240 tesisin bulunduğu ve çoğunun milll ve paralel akışlı rejenetif miJJi toplam 450
fırın bulunduğu belirtilmektedir.

AB ülke/erinde Eberhart tipi .fırmlar kullanılmakla birlikte, yukarıda verilen bilgilerden de
görüleceği tizere, bu tip fırınlarda yakıt olarak petrol koku kullanıldı~ına yönelik net bir
bilgiye rastıanrlmamıştır. Ayrıca, ülkemizde yer alan şeker fabrikalannda da Eberhart tipi
fırınlar olmasına rağmen. petrol koku kullanmamaktadırlar. Kocaeli Üniversitesi'nin AB
ülkele~inde petrol kokunun üstten karışık beslemeli fırınlarda katı yakıt olarak kullanıldığına
dair ifadenin değerlendlrilebilmesi için, hangi ülkede ne kadar kullanıldığı, bu tür tesislerde
ülkelerin mevzuatında belirtilen kriterlerle ilgili bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza ulaştırtlması
gerekmektedir.
SORU 2- Fırın dönüşümleriyle ilgili dayandığınız bilimsel bir çalışma var mıdır? Yukarıda
bahsi geçen üniversiteler tarafrndan verilen raporlar konusunda düşünceleriniz nelerdir?

CEVAP 2- Bakanlığımız petrol koku kullanacak tesislerde sa~lanması gereken hususlarm
tespitJni yaparken, AB ve diğer UJI<elerde değişik kullarilm alanı olan petrol kokunun çevre
ve insan sağlığını etkilerneden uygun yakma sistemlerinde verimli yanmayı sağlayacak
koşullarda kullanımı yönünde bilgiler derleyerek, yukarıda belirtilen Alman Petro-Lab
tarafından hazırlanan 1993 tarihli rapor ile ODTÜ tarafından hazırlanan raporlar
çerçevesinde petrol koku tahsisatı yapı.lacak kireç fabrikalarında aranacak şartlar
oluşturulmuştur. Ilgi (a) yazı ekinde· gönderilen raporlardan bir kısmı Valilikler aracılığı ile
emisyon izni aşamasında Bakanlığımıza ·sunulmuştur.· Raporlar tarafımrzca
değerlendirilerek, Bakanlığımızca belirlenen şartların sağlanması ve baca gazı ölçüm
sonuçlarına ilişkin görüşlerimiz Valilikler aracılığıyla iletilmlştir. Söz konusu firmalar
tarafından; fırınlarında gerekli tadllat işlemlerini yaparak istenen şartların saglanacağma
ilişkin ~~ış Termin Planı" ve fırın revizyon işlemini yapacak fımıayla yapılan "Sözleşme"
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örneğini Bakanlığımıza sunup, . karşılıklı mutabakatın sağland~ğına ilişkin protokol
imzalanmış ve bu çerçevede söz konus~ tesislere, petrol koku ta~hsısatı yapılmaya devam
ediimiştir. Bununla birlikte fırın revızyonunu yapamayac~~ından dolayı . pro1o~ol
imzalamayan firmalar, petrol koku haricindeki uygun yakıt tiplerını kullanarak faalıyetianne
devam etmektedir.
Klreç fabrikaları: 1986 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak ytirUrlüğe giren Hava
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin EK-7.3.4 "Dolomit, Manye.zit ve Kömür Yakma
Tesisleri" böiOmCıne göre değerleHdirilm~ktedir. Bu bölüm, kireç fabrikalarında petrol koku
vb yakıtların kullanımına ilişkin bir dl'ızenlemeyi içermemektedir. Bakanlığımızca, "Çevrenin
Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulması Gereken Maddelere Ilişkin Tebliğ"
kapsamında, petrol kokunun Ulkemize ithaline izin verilmesine 1992 yılında başlanmıştır.
Tüm dünyada ve ülkemizde kullanıma sunuian bu maddenin kullanım yerleri ve koşullarıyla
ilgili ilk etapta detaylı bir bilginin olmaması nedeniyle; petrol kokunun yüksek kükürt ihtiva
etmesi özelliği dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Daha sonraları yurt içi ve yurt
dışı birçek bilimsel kurum kurutuş tarafından yapılan araştırmalar göstermiştir ki,
uluslararas. yakıt klasmanında yer almayan ancak ene~isi nedeniyle uygun yakma
tekniklerinde değerlendirilebilecek bir madde olarak kabul edilen petrol kokunun; kimyasaf
yapısından dolayı, yanma bölgesinde sıcaklık ne·kadar yOksek, sıcak bölgede gaz, katı ve
havanın kalış süresi ne kadar uzun ve karışma özellikleri ne kadar iyi olursa yanma
koşuilarının da o kadar iyi olacağı, dolayısıyla atık gazlardaki eksik yanma Orünü bileşenleri
az olacaktır. Bu nedenle, petrol kokunun, ;yi türbülanslı yüksek sıcaklik bölgosine
püskürtülarek verilmesi ve burada 900 oc yüksek sıcaklıkta en az 0,3 .sanlyc
bekletiletek yakilması uygun olacaktır.
·
SORU 3- Bakanlık açısından emisyon oranlarının baz alınması gerekmez mi? Gerekli
emisyon değerleri· oluştuktan sonra, kullanılan teknoloji veya makine tipi Bakanlığın ilgi
alanma girer mi?
CEVAP 3- Her türlö faaliyet sonucu a1mosfere yayılan is, duman: toz ,gaz, buhar ve aerosol
halindeki emisyonları kontrol altına alinak, insan ve çevresini hava alıcı ortamındaki
kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak amacıyla hazırlanmış olan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeli~i çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ve 443 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname'nin 9 maddesi j fıkrasında belirtilen; ''çevrenin korunması ve çevre
k~rli~!.n~n. önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun teknolojiyi belirlemek, ülke genelinde
kırletıcı unsurları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak ve aldırmak· bu maksatlarfa
~uru~acak tesislerin vasıflarını tespit etmek" görevi doğrultusunda sOrdü,rülebilir kalkınma
:lkesınden hareketle, 1986 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin
Korunr~ası Yönetmeliği'nde ~etrol koku kullanım koşulları ile ilgili bir düzenleme
oı.~adı~ınd~_n ~~ P,efrol kok_u gıb! özellik taşıyan maddelerin iyi tOrbülanslı yüksek sıcaklık
bolge~ıne puskurtulerek verılmesı ve burada 900 °C'den yüksek sıcaklıkta en az 0,3 saniye
bekletııerek ya~lması ve baca gazı emisyonlarına ilişkin bilimsel kurum kuruluşların
hazırlamış oldugu raporlar baz alınarak EK-1'de yer atan düzenlemeler Bakanlı~ımızca
yapılmıştır.

SORU 4- Mevcut fırınlara 1996 yılından itibaren petrol koku ithal izin'leri verilmektedir. Bu
tari~ten gOno_mü~e ~adar emisyon ölçümleri yapılmış mıdır? Emisyon de~erleri normalin
Ostunde çıktı ıse uretıme ve petrol koku ithaline neden Izin verilmiştir?
CE~AP 4- Kireç fabrikalarında petr?l ko.~u kullanımına 1993 yılından beri Bakanlığımızca

tahsısat yapılmakta .olup, Anadolu Kıreç Ureticileri Derneği üyelerinden, 1996 yılından 1998
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yılına kadar müracaat eden kireç fabrikalarına, daha önceden yukarıda belirtildiği üzere
yüksek kükürt oranı baz alınarak tespit edilmiş esaslar dikkate alınarak verilmiştir.
Söz konusu Dernek üyelerinin Bakanlığımıza taahhüt vermesine rağmen, özellikle toz
antmak amacıyla kurulmuş olan ıslak yöntem arıtma ünitesinin çalıştınlmadığı yönünde
Bakanlığımıza muhtelif şikayetler intikal etmiştir. Ayrıca söz konusu tesisiere ilişkin olarak
hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan Emisyon izin dosyalarında yer alan baca gazı
ölçümlerinde; özellikle toz tutma amacıyla kurulan arıtma ünitesi çıkışında, toz dışındaki
CO ve NOx emisyonları değerlerinin. dOŞtüğü. gözlenmiş ve söz konusu çelişki Valilikler
aracılığıyla tarafiara iletilmiştir.
:•

Özellikle toz tutmak amacıyla kurulmuş ve söz konusu işletmelerin tamamında yer alan
ıslak yöntem baca gazı arıtma ünitesi ôncesi ve sonrasında yapılan toz, CO, S02 ve NOx
ölçümlerine ilişkfn sonuçlarda rastlanan çelişki, poliaromatik hidrokarbon emisyonlarından
kanserojen olanların sınır değerlerinin çok dOşOk olması nedeniyle yapılacak ölçümlerde, de
hassas olunmasının gerekmesi, son derece pahalı ve uzmanlık isteyen PAH ölçümleri
yerine cevap 3'de belirtilen gerekçelerden dolayi tam yanmanın sağlanacağı yakma
koşulları ile EK-1'de yer alan parametrelerin ölçülmesi Bakanlı~ımızca uygun görOimOştür.
SORU· 5-

TEAŞ'a bağlı

termik santraller konusunda insan ve çevre hayatiyetl

açısından

değerler ölümcül noktaya gelinceye kadar gerekli hassasiyeti göstermeyen Bakanlığın

emisyon değerlerine uyduklarını açıklayan bu üreticilere dayattığı şartların çifte standart·
olduğunu düşünmüyor musunuz?
CEVAP 5- Termik Santraller, Cevap 3'de yer alan amaç doğrultusunda hazırlanarak
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği EK-7.1'de yer almaktadır. Bu
esasları sağlayan ve bunu baca gazı ölçüm sonuçlarıyla gösteren işletmelerin Emisyon Izin
Dosyası tarafımızca uygun deOerlendirilmektedir. Özellikle linyitle _çalışan termik
santrallerde Baca Gazı Oesülfürürazyon {BGD) Ünitesi kurulmasının zorunluluğu ve bu
tesisler devreye . alınıncaya kadar yOk dOşOmO vb önlemlerin alınmasına
ilişkin
Bakanlı~ımız görOşleri muhtelif defalar yetkili makamlar ile TEAŞ'a iletilmiştir. Ankara
Çayırhan, Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan Termik Santrallerine BGD Ünitesi kurulmuş olup,
Muğla Kemerköy ve Yeniköy Termik Santrallerinin BGD ünitesi inşaatı çalışmaları devani
etmektedir. Valilikler aracılığıyla da bazı santraliere BGD Ünitesi kurmadığı için cezai
işlemler uygulanmaktadır. Kireç fabrikalarında petrol koku kullanımı uygulamasında
tamamen karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çalışmalarını sllrdOren Bakanlı~ımız, uygulamanın
her bir aşamasında sanayicinin mağduriyetini gidermek amacıyia ülkemiz ekonomik
koşulları da dikkate alınarak sUre uzatımı yapmıştır.
yürürlüğe girmiş

SORU 6- Yine rapordaki Eberhart ve Maerz tipi fırınlar arasında emisyonlar açısından bir
fark otmadığı, bu tip fırınların AB üyesi ülkelerde halen kullanılmakta olduğu ve dönüşümün
gereksiz yatırım olduğu şeklindeki ifadeler gaz önüne alınırsa; tOm kireç üreticilerinin tek tip
fırın kullanmaya zorlanmasının ardında ·bir menfaat ilişkisi var mıdır? Bu. konuda
Bakanlığımza gelen bir duyum veya tarafınızdan yürütülen bir soruşturma var mıdrr? Yoksa
bu konuda bir soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz?,
CEVAP 6- Ülkemizde halen kullanılmakta olan kireç fırınlarından sıcaklık ve sOreyle ·ilgili
kriteri sağlayan tipler: Maerz, Nikex, Fercalx, Fiedler ve Kademe1i tip fırınlardır. Ayrıca
Anadolu Kireç Üreticileri Derneği üyelerinin ve üye olmayan diğer kireç fabrikalarının
Bakanlığımıza sundukları mevcut fırınlarında , yapacakları revizyonlara ilişkin
bilgilerden, Maerz tipi (paralel akışlı) fırına dönUşüm olmayacağı, sadece EK-1'de
belirtilen şartları sağlayacak yakma koşullarının sağlanacaği anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte yapılacak revizyon ·çalışmasının Bakanlığımızca uygun görOlmesi de
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için crtek tip fırın kullanmaya zorlanması"

·

SORU 7.. Bu uygulamanın arkasında çok büyük kapasiteli ve belirtilen tipte fırın\ara· sahip
holding firmalarının pazar payını artırma ve rekabet ortamını kaldırarak fiyat te~eti
oluşturma çabalarının yattığı iddiaları doğru mudur?
.CEVAP 7-Önceden tahsisat yapılmış olan pUlverize sistemle üretim yapan kireç fabrikaları
da; Bakanhğımızca hazırlanan ·•ve ~K·1 'de yer a!an şartiann hepsini sağlamak
zorunluluğundan dolayı ilave yabrım .yaparak gerekli şartları sağlayıp, Emisyon Izin
prosedürlerini tamamlamışlardır. Bunların dışmda sistemlere sahip {)lan IKSAŞ Kireç
San.'de 1 adet kireç fırınını (Kademeli} uygun hale getirmiş olup, tahsisatı devam
etmektedir.
SORU B~ Yıllık kapasiteleri yaklaşık 1.250.000 olan. istihdam ettiği yaklaşık 1.000 işçi ve
sağladığı .Yan istihdamtarla 7·8 bin kişinin geçim kaynağı olan bu işletme\erin ayakta
kalabilmesi için ve emisyon değerlerini istenilen değerde tutan firmalara petrol koku tahsisi
yapmayı ve fırın dönüşümlerini yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?
CEVAP 8~ Bakanlığımızca kireç fabrikatarında petrol koku kullammıyla ilgili olarak
hazırlanmış olan EK-1 'deki esaslar; çevre ve insan sağlığını konımak., üretimin çevre dostu
teknolojiler kullamlarak yapılması, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde: birçok kurum
kuruluşun da uygun gördüğü bilimsel raporlardan hareketle hazırlanmıştır. Bu kapsamda:
Bakanlığımıza yapılan yeni ·müracaat\arda, getirilen şartları sağlamış olanlara tahsisat
yapıldığı gibi, Bakanlığ\mızla. protokol imzalamış tesislerin tahsisat durumu da, protokol
çerçevesinde değerlendirilecektir.
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Ek-3

ANADOLU KİREÇ lJRETİCİLERİ DERNEGİ
Kod No 27-0itJJ Konıluş:l9.96 Gaziantep
SAYI:-5....
KONU: Fimıalarımızın 3. tiç aylık
Çalışma Raporu

ÇEVRE BAKANLIGINA
(Çevre Kirliliği Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
ANKARA

1LG1: a) 05/02/2001 tarih ve 504 sayılı yazınız.

b) 1.0/10/2001 tarih ve 13ll7 sayılı yazınız

Anadolu Kireç Üreticileri Derneğimiz üyelerinden ilgi (a) ve (b) tarih sayılı
yazılannızla istenilen, EK.. lde yer alan İş Termin Planı proje uygulayıcı finna ile yapılan
sözleşme ile bugüne kadar 1. ve 2. ilçer aylık ça1tşma raporlarımız Bakanlığımza

gönderilmiştir.

Anadolu Kireç Üreticileri Demegirniz üyelerine İş Tennin Planmda vaadedilen
3.üç aylık çalışmalarıımzia ilgili İş Termin Planı doğrultusundaki hazırlanan çalışma
raporumuz yaznnız ekinde sunulriıuştur.
Bilgılerinize arz ederim.

EKLER:
EK: I-Çukurova Kireç. San.ve Tic.Ltcl.Şti
Çalışma Raporu İş Temıiıi Planı (2.Ad.)
EK: 2· Nur Kireç San.Tiç.Paz.Ltd. Şti.
.
Çalışma rapo~ İş Termin Planı (2.Ad.)
EK: 3. Baykal Kireç San.ve TiçLtd.Şti.
ÇalıŞına Raporu,İş Tennin Planı (2.Ad.)
EK: 4- Mercanoğlu Kireç San. ve Tiç.Lui.Şti.
Çalışma Raporu, İş Tennin Planı (2.Ad.)
7
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PETROKOK TABSiSATI VERİJ.,EBiLMESİ AMACIYLA MODERNizASYONU
isTENEN FIRININ MODE~izASVON iŞLEMLERİ İLE İLGiLi 'OÇÜNCÜ ÜÇ AY
İÇERİSİNDE YAPD...AN ÇALIŞMALAR c
• Modenıi.zasyon yapıJ~ olan finrun tespiti gerçekleştirilmiştir. (İlk Üç Ay)
o

Modernizasyonu düşüni11en finn sahası inceJenerek moderniuyon sonrası oluşacak
:finn için kullanılabilecek alanın ölçüleri çıkartılmıştır. (İJk Oç Ay)

• Elde edilen

ölçüler

doğrultusunda

modernizasyon sonraru

oluşacak

olan

finnın

optimum ölçüm ve kesitleri çıkartmak amacıyla. mühendislik etüdleri yapılmış olup,bu
etüdler doğrultusunda ınodelleme çalışmalan başlatılrmştır. (İlk Üç Ay)
~
•

Modemizasyon ·için gerekli olan mal:z.eme ve ekipmanlarla(refrnkter(özel ısıya
dayaruklı tuğla),petrokok brulöril,
blower,kontroUer v.b.) ilgili mühendislik
Çalışmalan ·(kapasite ve teknik özellikleri) gerçeldeştirilmeye başlanarak adı geçen
malzeme ve ekipınanlann temin edebi1f(:eği firmatarla
temaslar kurulmaya
başlanmıştır. (İlk Üç Ay)

•

Yapılan
rnodeUettıe
çalaşmalan
~:onucunda
proje ôlçeldendirilmiş,yaknta
odaJan,sirkiilasyon ve yakma havası funlan ve brülörl~rin finn üzerinde hangi
noktalara konulacağı tespit edilmiştir.Bununla birliktesakıt ve hava aktıının
kanallannın kesit ve uzunluk14lfl belirlenerek bunlarla iJgili tesisat planı çıkartılmış ve
adı geçen diğer sistemleıle ilgili olarakta gerekli hacim ve kesit besaplamalan
çalışmalan tamamlanarak proje detaylaııdınlrnaya başlanmıştır.Aralık 2001 sonuoda
detaylı proje ~nmiarunış olacaktır. (İkinci Uç Ay)

için ·kul1anılacak mtıızeınelerin (fan,blower,brü1ör,helezonik
v.b.) kapasite ve teknik özellikleri yönünde gerekli olan
mübencfislik- çalaşmalan tamamlanmış olup,gcnelde yurtdışından temin edilen bu tip
malzemelerin yatınm maliyetlerini çok fazla aıttırmalanndan dolayı adı geçen
malzemelerin yurtiçinden temin veya ürettirilmesi yönünde girişimlerde bulunulmaya
ba.şlannııştı_r. (Ikinci Üç Ay)

• l\1odemizasyon

yedirit~deginnen

kulianıJacak
malzemelerin (fan,blower,brillör,heteıonik
kapasite ve te~ özelliklerine göre temin edilebilecekleri
.finnalar belirleıınılŞ olup ilgili. firmalardan tekliflaı toplanınaya ve toplarum teklifierin
.fiyat ve tennin yönünden d~erlendirilme ~tşmalanna başlanılmıpr.

• . Modeinizasyon

ıçın

yedirici,değirmen.·v.b.)

'1.·

1

Serpil fnşaat 'Iaahhüt Turizm
ithalat İhracat Sanayi Limited Şirketi
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PETROKOK TAHSİSATI VERh~EBİLMı:Sİ AMACIYLA MODERNizASYONU
iSTENEN F1RININ MODERNİZASYON İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ "OÇÜNCÜ fiç AY
İÇERİSİNDE YAPlLAN ÇALIŞMALAR

• Modecrıiz.asyon yapılacak obin finnın tespiti gerçekleştirilmiştir. (İlk Üç Ay)
•

4t

•

•

Modernizasyonu düşünülen finn sabast jncclencrek moderniısyon sonnıs1 oluşacak
firin için Jaıllamlabilecek alanın ö1çillori çıkartılmıştır. (İlk Üç Ay)

Elde edilen ölçüler doğrultusunda modernizasyon :sonrası oluşacak olan fmnın
optimum ölçüm ve kesitleri çıkartmak amacıyla miihenclislik etüdleri yapılmış olup,bu
etüdler dogrtıltusunda tİıodclteme çalışmalan başlatılmıştır. (İlk Üç Ay)
·
ttıaizetne ve ekipmanlarla(refrakter(özel ısıya
dayamldı tuğla),pctrokok brulörü~
bJowerJmntroller v.b.) ilgili mühendislik
Çalışmalan ·(kapasite ve teknik özellilderi) gerçeldeştirilmeye başlanarak adı geçen
malzeme ve ekipmaniann temin edebileceği finnalarla
tem~ar kurulmaya
başlanmıştır. {İlk Üç Ay)

Modernizasyön ·için gerekli olan

Yapılan

modelleme çalışmalan uonucunda proje ölçeklendirilmiş,yakma
ve yalana : havası fanlan ve brülörlerin finn tızeıinde hangi ·

odalaıı,sirkülasyon

noktalara konulacağı · tespit1edilmiştir.Bununla birliktesakıt
kanallannın kesit
adı geçen diğet

ve hava aktarım

belirlenerek bunlarla ilgili tesisat planı çıkartılmış ve
sistemler] e · gili olarakta gerekli hacim ve kesit hesaplamalan

ve uzunluk.J

çalışmalan tamamlanarak proje detaylandanlmnyn başJannu.ştır.Arnlık: 2001 sonunda.
detaylı proje tammnl~f olacalctlr. (İkinci Üç Ay)
1

o

Modernizasyon

ıçın

·kullaruJacak

malzemelerin

(fan,b1ower,brü1ör,belezonik

yedirid,dcgirmen v.b.) kapasite ve tel.11ik özellikleri yönünde gerekti olan
mühendislik çalışmalan tamamlannuş olup,genelde yurtdışından temin edilen bu tip
malzemelerin yatırım maliyetlerini çok f-azla arttımıalanndan dolayı adı geçen
mal7.emelerin yurtiçinden temin veya ürettirilnıesi yönünde girişimlerde bulunulınaya
ba.şlluunıştı~. (lkinci Üç Ay).

• . Modeiniza:syori

ıçın

kullarulacnk malzemelerin (fan,blower,brülör,belezonik
kapasite ve tekni~ özelliklerine göre temin edilebilo:elderi
.finnalar bclirlemniŞ olup ilgili firmalardan teklifle*' toplanmaya ve toplanan teldiflerin
fiyat ve termin yönünden değerlendirilme ~hşmalanna başlanılmıR.
yedirici,değirmcn. ·v.b.)

s~(ı İnş:mt Tnnhhüt Turizm

ithalat İhracat Sanayi Limited Şirketi
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PETROKOK TAHSisATI VERİLEBİLMESİ AMACIYLA MO~ERNİZASYONU
iSTENEN FIRlNIN MODERNizASYON İŞLEMLERİ iLE İLGİLİ tTçfJNCÜ ÜÇ AY
İÇEİUS~E YAPRAN ÇALIŞMALAR
• Moderni.zasyon yapılacak olan finnın tespiti gerçekleştirilmişrlr.(İik Üç Ay)
• Modernizasyonu düşünülen finn sahası incelenerek modemizsyon sonrası oluşacak
fınn için kullanılahilecek alamn ölçüleri çıkartılmıştır. (İlk Üç Ay)
ölçüler doğrultusunda modernizasyon sonrası oluşacak olan finrun
optimum ölçüm ve kesitleri çıkartmak amacıyla mühendislik etüdleri yapılmış olup,bu
etüdler doğrultu$Unda modelleme çalışmalan bıi.şlatılmıştır. (İlk Üç Ay)

o

Elde edilen

•

Modernizasyon için · gerekli olan malzeme ve ekipmanlarla(refrakter(özel Jsıya
dayanıklı tuğln).,petrokok brulörü,.
blower,kontroUer v.b.) ilgili mühendislik
çalışmalan (kapasite ve teknik ö.ıellilderi) gerçekleştirilmeye başlanarak adı geçen

malzeme ve

ekipmanıann

temin

edebileceği

firmalada

temaslar· kurulmaya

başlaıunıştır. (İlk Üç Ay)

·•

o

Y_~pı~:.:. mode\l~e çalışmalan sonucunda proje ölçeklendirilmiş,yakma
odalan,sirkülasyon' ve yakma havası fanlan ve brO.lörlerin
üzerinde hangi
noktalara· konulacağı tespit edilmiştir.Bununla birlik:te,yakıt ve hava aktanm
kanallannın kesit ve uzunluklan belirlenerek bunlarla ilgili tesisat planı çıkartılmış ve
adı geçen,. diger sistemlerle ilgili olarakta gerekli hacim ve kesit hesaplamalan
çalışmalan tamamlanarak proje detaylandtnlmaya bnşlanmıştır.Aralık 2001 sonunda
detaylı proje tamamlanmış olacaktır. (İkinci Üç Ay)

nnn

Modernizasyon

ıçın

Modernizasyon

için

kullanılacak

malzemelerin (fan,blower,brülör,helezonik
kapasite ve teknik özellikleri yönilnde gerekli olan
mühendislik çalışmalan tamamlarunış olup,genelde yurtdışından temin edilen bu tip
malzemelerin yatınm maliyetlerini çok fazla arttırmalaondan dolayı adı geçen
malzemelerin yurtiçi~den temin veya üret1irilmesi yönünde girişimlerde bulunulmaya
başlanmıştır. (Ikinci ÜÇ Ay)

yedirici,değinnen ·.Y:h.)

o

kullamlacak

malzemelerin

(fan,blower,br01ör,helezonik

yedirici,d~en v.b.) kapasite ve te~ özeltilderine göre temin edilebilecekleri
firmalar belirl~~ş olup ilgili .finnatıırdnn tcklifler toptimmaya ve toplarnın teklifierin

fiyat ve tennin yönU~den değerlendirilme çalışmalanna başlanıl.mıp.

Sı..:ıp(ı İnşaat Taahhüt Turimi

1
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PETROKOK TABSisATl VERitEDİLMESİ AMACIYLA MODEhNİZASYONU
İSTENEN FIRININ MODERNizAsvON :iŞLEMLERi İLE İLGİLİ lİÇÜNCÜ t}ç AY
İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
.
• Modemizasyon _yapılacak olan 1irırun tespiti gerçekleştirihniştir.(İlk Üç· Ay)

Modernizasyonu düşünülen .finn sahası incelenerek modemizsyon sonrası oluşacalc
finn için kullanılabilecek alamn ölÇllleri çıknrbhnıştır. (İlk üç Ay)

o

o Elde edilen ölçüler doAtufuısunda · modemiıasyon sorımsı oluşaçak olan finnın
optimum ölçüm ve kesitleri çıkartmak amacıyla n:ıühendis1ik etüdleri yapılmış olup,bu
etüdler doğrultusunda modeJleme çahşnı.alan başlatı1mıştır~ (ilk Üç Ay)
a

Medenüzasyon için gerekli olan malzeme ve ekipmanlarla{refufkter(özel ıSlya
dayanıklı tuAfa),petrokok brulörü,
blower~ontroUer v.b.) ilgili mühendislik
çalışmalan (kapasite ve teknik özellikleri) gerçekleş~e başlanarak adı geçen
malzeme ve ekipmaıılann temin edebileceği firnıaltirıa · temaslar kurulınaya
başlarunıştır. {İlk Üç Ay)

•

Yapılan
rnodellcme .çahşmaları sonucunda
odalan,sirkiil~'Yon ve yakına havası fanlım ve
noktatam konulacağı tespit edılmiştir.Bununln

proje ölçekleruüıilmiş,yakma
brülörlerin finn üzerinde hangi
birlikle,yaktt ve ,hava aktarıın
kanalinnnın kesit ve umnhıklan bclirleıwek btmlarla ilgili tesisat planı çıkartılmış ve
adı geçen diğer sistemlerlQ ilgili olarakta .gerekli hacim ve kesit hesaplamnlan
çalışmaları tamaınl8narak: proje dotaylan4ınlmaya bHşlannuştır.Anılık 2001 sonunda
detayh proje tanıtımianmış olacaktır.· (ikinci Üç Ay)

için kullanılacak malzemelerin (farı,blowet,brülör,belezonik:
yedirici,değinnen v.b.) kapasite ve teknik özellilderi · yönı1nde gerekli olan
mühendislik çalışmaları tamamlnnnıış olup,genelde .yurtdışından temin edilen. bu tip
medzernelerin yatınm maliyetlerini çok fiızla nrttırmalanndan dolayı· adı geçen
malzemelerin yurtiçinden temin veya ürettirilmesi yönünde girişimlerde· bulunulmaya
başlanmıştır. (Ikinci Oç Ay)
·

• Modemizasyon

.

• Modernizasyon · için .kullanı1acak ıruılzemelerio (fan,blower,~ör,helezonik
yediriei,değirmeo v.b.) kapasite ve teknik özetlik1crine .göre temin edilebilecekleri
:6mıalat belirlemniş olup ilgili ·finna1ardan teldület toplanmaya ve t()plinnn tekllilerin
fiyat ve termin yonünden deAerlendirilme çalışmnbınruı başlanılmıştır.

seıPfi İnşaat Taahhüt fu.izm ·
Ithalat İhracat Sanayi Limited Şirketi
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ANADOLU KiREÇ ÜRETiCiLERi DERNEGi
Kod No 27-08 • ~33 Kuruluş: 1996 GAZIANTEP
Sayı

.ı9

.:..6 ...

KOnu :

Firmalarımızın
Çalışma

3. üç

2

Raporu

ÇEVRE
(Çevre

J03! 200

aylık

Kirliliği

BAKANLI~I'NA

Önleme ve Kontrol Genel

~iüdUrlüğU)

~
İLGİ

a) 05/02/2001 Tarih ve 504 Sayılı Yazınız.
b) 10/10/2001 Tarih ve 13lli Sayılı Yazınız.

Anadolu Kireç tireticileri DerneJimiz liyelerinden ilgi
(a) ve (b) tarih sayılı yazılarınızla istenilen, EK-l'de yer alar.
İ~ Termin Planı Proje. uygulayıcı firma ile yapılan sözleşmP. ile
bugUne kadar 1 •.. ve 2. ti<;er aylık çalışma raporlnr:ı.mız Bakanlığınıza
önceki tarihlerde gönderilmişti~.
Termin
Çalışma

Anadolu Kireç tireticileri Derneğimjz üyelerine ait İş
belirtilen 3. Uç aylık çal:ı.şmalarımı.z ile ilgili
Raporumuz' yazımız ekinde sunulmuştur.

Planınca

Bilgilerinize arz ede=im.

EKLER :
1 - Üçel Kireç Sanayi ve Tic.Ltd.Sti.
Çalışma Raporu,İş Termin Plani(2adet)
2 - Nurettin Sağıro~lu,. Kireç Son. ve Tic. LtcL St i.
Çalışma Raporu,Iş Te~min Planı(2ade:)
3 - Nurdağ Kireç SanayH ve ~i c. Ltd·:sti.
Çalışma Raporu,İş Termin Planı(2adet)
4 - Akkisan Kireç S~nayi ve Tic.ttd.Şti.
Çalışma Raporu,Iş Termin Planı(2adet)
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ÜÇELK.İREÇ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ
Yüzbeyi köyü Kannanlar mevki
A..\fASYA

KO~lJ

: Fınn Modcrnizasyon ile ilgili üçüncü 3 Aylık Plan çerçevesinde yapılan
Çalışmalar (OCAK -MART 2002)

1- Bir çok proses değişkeni( parametreleri ) dikkate alınarak, tesis sahibine kullanabileceği
her türlü malzeme ve ekipmanlarla ilgili olarak bilgilendirme ve değerlendirme
çalışmalan hakkında. bilgi aktanmına devam edilmiştir.

2~ Modernizasyon düşülen fırınlarda kirecin reaksiyonaginmıkabiliyetinin (tepki
Göstennesinin) artınıması ve istenilen CaO parçacık şekli ve büyüklük da.ğılımı
doğrultusunda reaksiyon sürdürmek için kesin çalışttrına şartları üzerinde çaiışımlar
baŞlatılmıştır.

3- Standartlarnt ve günün şarlarına (ekonomik) uygun kesintisiz üretim sağlanabilmesi
amacı ile modernizasyonu gerçekleştirilecek fırınlarda yapılacak çalışmaların, şirketin
ticari bağlantılanru aksatmayacak ve zayıtlatmayacak bir program çerçevesinde
gerçekleştirilmesi ihtiyacı duyulacak malzeme ve ekipmanlarla bu malzeme ve
ekipmanların temin edilebilecekleri yurt içi~ dışı firmalar ile görüşmeler neticesinde ilgili
. firmalardan teklifler toplanmaya ve ilave olarak yine bu teklifierin günün şartlarına göre
temin yolarının değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. '

4- Modernizasyonu yapılacak fınnlann çalışma prensibi üzerinde geliştinneler yapılabilmesi
İçin mevcut fırınlarm kapalı de\-Te çalışabilecek bir pozisyona getirilmesinde çıkabilecek
Aksaklıklar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

S~ Proje uygularnası için gerekli olan işçilik, malzeme ve teçhizat temini için teklifler
alınmaya devam edilmek'tedir
6~ Fırınların üzerinde kullanılacak ateşe ~ukavim malzemelerin tanımlanması
gerçekleştitildi. İzola tuğlalar ve diğer kalite tuglaların mevcut finn üzerinde adaptasyonu
üzerinde ç~hşıldı. Şamot örgü harçları ve ateş betonlan ile ilgili teklifler değerlendirildi
Harç paylan ve tuğla pozlan ile ilgili valışmaların devamı sağlandı.
7- Sisteme dahil edilecek malzeme ve ekipmanlan n enerji ihtiyacı ve bu enerjinin kesintisiz
ve kaliteli hale getirilmesi hususunda çalışmalar yapıldı
8- Modernizasyonda kullanılacak malzemelerin teınin edilebilecekleri tirmalardan teklifler
toplanmaya başlamış, Bu teklifierin değer~endirme çaltş:n~vam edilmektedir.
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Fınn Moderniı.asyon ile ilgili üçüncü
Çalışmalar (OCAK -MART 2002)

3 Aylık Plan çerçevesinde yapılan

Bir çok proses değişkeni( parametreleri ) dikkate alınarak, tesis sahibine kullanabileceği
her türlü malzeme ve ekipmanlarla ilg:li olarak bilgilendimıe ve değerlendirme
çalışmalan hakkında bilgi aklarıroma devam edilmiştir.

2- Modemi;z:asyon düşülen finnlarda lcirecin reaksiyona finn kabiliyetinin (tepki
Göstermesinin ) artırılması ve istenilen CaO parçacık şekli ve büyüklük dağliımı
doğrultusunda reaksiyon sürdürmek için kesiıı çalışıırma şarttan Ozerinde çahşımlar
başlatılrnıştır.

3- Standartların ve günün şarlm·ma ( ekonomik ) uygun kesintisiz: üretim sağlanabilmesi
amacı ile modernizasyonu gerçekleŞtirilecek fırınlarda yapılacak çalışmaların, şirketin
ticari bağlantılannı aksatmayacak ve zayıftatmayacak bir program çerçevesinde
gerçekleştirHmesi ihtiyacı duyulacak malzeme ve ekipmanlarla bu malzeme ve
ekipmaniann temin edilebilecekleri yurt içi dışı fırmalar ile görüşmeler neticesinde ilgili
firmalardan teklifler toplanmaya ve ilave olarak yine bu teklifterin günün şartlarına göre
t~in yolarının değerlendirilmesi çalışmaları tievam etmektedir.

···

4- Mo'demizasyonu yapılacak fınnlann çalışma prensibi üzerinde geliştirmeler yapılabilmesi
İçin mevcut tirıniarın kapalı devre çalışabilecek bir pozisyona getirilmesinde çıkabilecek
Aksaklıklar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

5- Proje uygularnası için gerekli olan işçilik, malzeme ve teçhizat temini için teklifler
alınmaya devam edilmektedir
6- fınnlann ilzerinde J...-ullaıulacak ateşe Mukavim malzemelerin tanımlanması
-gerçekleştirildi. lıola tuğlalar ve diğer kalite tuğlalann mevcut fınnÜzerinde adaptasyonu
üzerinde çalıştldı. Şamot örgü harçlan ve ateş betonları ile ilgili teklifler değerlendirildi
Harç payları ve tuğla pazlan ile ilgili çalışmalann devamı sağlandı.
7- Sisteme dahil edilecek malzeme ve ekipmanların enerji ihtiyacı ve bu enerjinin kesintisiz
ve kaliteli hale getirilmesi hususunda çalışmalar yapıldı
8" Modemizasyonda kullanılacak malzemelerin temin edilebilecekleri firmalardan teklifler
toplanmaya başlanıışı Bu tekJifledn de,gerlen~irme çalışmalarına devanı edilmektedir.
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Fırın Modemizasyon ile ilgili üçüncü
Çalışmalar (OCAK -MART 2002)

. 3 Ayhk Plan çerçevesinde yapıian

1- Bir çok proses değişkeni( parametreleri) dikkate alınarak, tesis sahibine kullanabileceği
her tiirlü malzeme ve ekipmanlarla ilg1li olarak bilgil e.u.dirme ve değerlendirme
çalışmalan hakkında bilgi a.'!Ganmına devam edilmiştir.
2ft Modemizasyon düşülen fınnlarda kirec1n reaksiyorta fırın kabiliyetinin (tepki
Göstermesinin ) artırılması ve istenilen CaO parçacık şekli ve büyüklük dağtltmı
doğrultusunda reaksiyon sürdürmek için kesin çalıştınna şattlan üzerinde çalışınılar
başi atılmıştır.
/

/

3- Standartiann ve günün şarlaruıa (ekonomik) uygun kesintisiz üretim sağlanabilmesi
amacı ile modernizasyonu gerçekleştirilecek fınnlarda yapılacak çalışmaların, şirketin
ticari bağlantılannı aksatmayacak ve zayıftatmayacak bir program çerçevesinde
gerçekleştirilmesi ihtiyacı duyulacak malzeme ve ekipmanlarla bu malzeme ve
ekipmanlann temin edilebilecekleri yurt içi dışı .firmalar ile görüşmeler neticesinde ilgili
firmalardan teklifler luplanmaya ve ilave olarak yine bu tekliflerio günün şartlarına göre
temin yolarının değerlendirilmesi çalışmalan devam etı:nel1edir.
4- Modernizasyonu yapılacak fınniann çalışma prensibi üzerinde geliştirmeler yapılabilmesi
İçin mevcut fİrınların kapalı devre çalışabilecek bir pozisyona getirilmesinde çıkabilecek
Aksaklıklar ü:ıerinde çalışmalar devam etmeJ....'tedir.

5- Proje uygulaması için gerekli olan işçilik, malzeme ve teçhizat temini için LekHfler
6-

alınmaya

devam edilmekiedir

Fırınların

üzerinde kullanılacak ateşe Mukavim malzetpel erin tanımJanması

gerçekleştirildi. İzoJa tuğlalar ve diğer kalite tuğlaların mevcut fırın uzcrinde adaptasyonu
üzerinde çalışıldı. Şamot örgü harçları ve ateş betonları ile ilgili teklifler değerlendirildi

Harç payları ve tuğla pozları ile ilgili çalışmalann devamı sağlandı.
7w Sisteme dahil edilecek malzerile ve ekipmanların eneıji ihtiyacı ve bu enerjinin kesintisiz
ve kaliteli hale getirilmesi hususunda çalışmalar yapıldı
8~ Modernizasyonda kullanılacak malzemelerin temin edilebilecekleri firmalardan teklifler
tQpl_anmaya başlamış, Bu teklifterin değerlendirme çalışmalarına devam edilmektedir.
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: Fırın Modemizasyou ile ilgili üçüncü 3 Aylık Plan çerçevesind~ yapılan
Çalışmalar (OCAK -.MART 2002)

i- Bir çok proses değişkeni( parometreleri ) dikkate alınarak, tesis sahibine kullanabileceği
her tilrlü malzeme ve ekipmanlarla ilgili olarak bilgilendirme ve değerlendirme
çalışmalan hakkında bilgi aktanmuıa devam edilmiştir.

2.. Modernizasyon düştilen tirıniarda kirecin rea.ksiyona finn kabiliyetinin (tepki
Göstermesinjn ) artırılması ve istenilen CaO parçacık şekli ve büyüklük dağılımı
doğrultusunda reaksiyon sürdürmek için kesin çalıştırma şartlan üzerinde çalışımlar
baş] atılmıştır.

3-

Standartların ve günün şarlanna (ekonomik) uygun kesintisiz üretim sağlanabHmesi
amat~ı ile modernizasyonu gerçekleştirilecek fınnlarda yapılacak çalışinaların 1 şirketiri
ticari bağlantılarını aksatmayacak ve zayıftatmayacak bir program çerçevesinde
gerçekleştirilmesi ihtiyacı duyulacak malzeme ve ekipmanlarla bu malzeme ve
eki.pmanlann temin edilebilecekleri yurt içi dışı.firmaiar ile görüşmeler neticesinde ilgili
firmalardan teklifler toplanmaya ve ilave olarak yine bu teklifierin günün şartlarına gör~
temin yoiannın değerlendirilmesi çahşmaları devam etmektedir.

4- Modemiı;asyonu yepılacak fınnların çalışma. prensibi üzerinde geliştirmeler yapılabilmesi
İçin mevcut fırınların kapall devre çalışabilecek bir pozisyona getirilmesinde çıkabilecek
Aksaklıklar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

5- Proje :.ıygulaması için gerekli olan işçilik, malzeme ve teçhizat temini için teklifler
almnıaya devam edilmel-.iedir
üzerinde kullandacak ateşe Mukavim malzemelerin tanımlanması
ve diğer kalite tuğlaların mevcut fırın üzerinde adaptasyonu
, üzerinde çalışıldı. Şamot örgü harçları ve ateş betonları ile ilgili tcklifler değerlendirildi
Harç paylan ve tu~la pozlan ile ilgili çalışmalann devı~ml' sağlandı
7" Sisteme dahil edilecek malzeme ve ekipmanıann enetii ihtiyacı ve bu enerjinin kesintisiz
ve kaliteli bale getirilmesi hususunda çalışmalar yaptldl
3- Modernizasyonda kuUanılacak malzemelerin temin edilebilecekleri firmalardan teklifler
toplanmaya başlamış, Bu teklit1crin değerlendirme çalışmalanna devam edilmektedir.

6-

Fırınların

gerçekle~tirildi. İzola tuğlalar
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3.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, sanayide elektrik indirimi teşvikinin sona erdirilmesine ilişkin Devlet Bakanı Kemal Derviş'ten sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili
Nami Çağan'ın cevabı (717563)

. TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA
Delaletlerinizle aşağıdaki sorulanmın Hazine'den sorumlu
Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVIŞ tarafından yazılı olarak
cevap~land•rılmasını saygılarımla arz ederim.

Aslan POLAT
Erzurum Milletvekili

26.02.1999 tarih ve 99/12478 Sayılı Kararnamede
"Tamamlama vizesini 31/12/2000 tarihine kadar yaptıran
firmaların tamamlama vizesi yapmalarını muteakip 3 yıl sUreyle
kademeli olarak enerji desteğinden yararlan1r." Devlet taahhüdü
uzerine Erzurum'da özelleştirilen ve Erzurum Halkının büyük
özveri· ile 2000 civaranda çok ortakli olarak sahipletn.çl~ği. Aşkaf~
Çimento Sanayi T.A.Ş, 25 milyon$ civarında revize·"Y,atlnm yap
vize işlemini 31/12/2000'den · önce tamamlayarak kademeli
elektrik indiriminden yararlanmaya hak kazanmıştır. Fakat, 57
nci Hükümetir.ı 08/01/2002 tarihinde kabul ettiği kamu kurum ve
kuruluşlarınin ürettikleri mal ve hizmet tarifelerindeki değişikliği
esas alan K;;:1nun'un "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecililc
gereği
yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya
kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz." Hükmü esas
alınarak Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş Genel
Müdürlüğü 01/03/2002 tarihinde Aşkale. Çim~nto .. Sanayii
T.A.Ş'ne yazdığı yazida aynen;
"Bilindiği gibi, 08.11.1990 ·tarih ve 20669 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan, 08.10.1990 tarih ve 90/1026 Saylll
Bakanlar Kurulu Karar'ı gereğince Tesislerinizde
tOkatilen
elektrik enerjisi için %ı20 (teşvik) indirimli tarife uygulanmaktadır.

-652-

27 .·6. 2002

B: 119

T.B.M.M.

0:4

öte yandan, 19.01.2002 tarih ve 24645 .. Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 4736 sayiiı "Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tariteleri ve Bazı
Kanunlarda ·Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile birçok
mevzuata göre tatbik edilmekte olan tüm ücretsiz veya indirimli
tarife uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden
itibaren son
verilmiştir.

4736
No'Ju
Kanunun
uygulanması
kapsamında
~TeşekkQiümOzde T.C. Hazine MOstaşarlığına uygulamaya esas
görüş sorulmuş, ancak bugüne kadar bir cevap alınamamıştır.
Bu durumda, konuya ilgili makamlarca açaklık getirilinceye kadar

sözkonusu. ~ndirim uygulaması durdurulmuş olup, 2002 Şubat
ayına ait faturanız indirimsiz tanzim edilerek gönderiimiştir.
2002 Ocak ayı için de fark faturası yazımız ekinde
gönderilmektedir." Denmektedir.
Sayın

Bakan'ın

yazılı

cevapla~dırmaJarını

olarak

istediğimiz sorulanmız şunl~rdır;

1- Devletin verdiği söze güvenerek Aşkale Çimento'da
yatırım
yapan,
yatırımını
31.12.2000'den
önce
tamamladığı için 3 yıl indirimli elektrik teşvikine hak
kazanan fakat bu hak ettiği teşvikten 1 yıl yarariandıidan
sonra, hiçbir hukul< devletinde görülmediği şekilde,
kazandığı elektrik indirimi teşvikine sonradan son
verilmesini hangi hukuk devleti ilkeleri ile açıkliyorsun uz?
ı

2-

Girmeye tüm ulus olarak büyük· önem verdiğimiz ve
sizlerin de öncülük yaptiğınız Avrupa Birliği'nde buna
benzer bir örnek var mıdır, böyle bir örnek yok ise bu
uygulamayı nasıl izah ediyorsunuz?

3..

haks1zhğı düzaltrnek
almayı düşünmektesiniz?

Böyle bir
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BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşar1ağı
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KONU: Soru önergesi
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLI~I
GENEL SEKRETERLIGINE
(Kanunlar ve Karartar Dairesi Başkanlığı)
ILGI: 03.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02·7n563-15624/36904~ayılı yazımz.
Ilgi'de kayıtlı yazı ekinde Erzurum Millatvekili Sayın Aslan Pqlat tarafandan
yöneltilen soru önergesi ile,
a

•

•

Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 26.02.1999 tarih ve 9~12478 Sayılı
Karamarnede belirtildiği üzere tamamlama vizesini 31.12.2000'den önce aldığı
ve kademeli olarak üç yıl süreyle ene~i desteğinden yar~rtanma hakkı
kazandığt,
'
4736 sayılı ..Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Ürettikleri Mal ve H~t Tarifaleri
lle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması" hakkmda Kanu~ kapsamında
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel MüdürlüOü tarafından yazılan
yaz• ile 90/1026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Istinaden tüketilen elektrik

enerjisi Için Kuruluşa uygulanmakta olan indirimli tarlfa uyg~lamasına son
verildiği ve
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel MOdOr1ü~ü tarafı"dan 99/12478
ve 2000/11 01 sayılı Karamameler uyarınca sağl~naıi teşvikle~n 08.01.2002
tarih ve 4736 Sayılı Kanun ile birlikte kaldırıldıği varsayımiyia 2002 Şubat
ayına ait faturalann indirimsiz tanzim edildiği

belirtilerek, konunun çözoma Için alınacak tedbirler hakkında bilgi tale~ edilmektedir.
Bilindiği üzere, 90/1026 Sayll.! Kararname sadece Etibatık Seydişehir
Alüminyum Sanayi ve Ferrokrom Uratim tesislerine elektrik ~neıjisi teşviği
sağlanmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir. Oysa, Aşkale Çimento Sanayi
T.A.Ş. 99/12478 Sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapıtmasına ilişkin
2000/1101 sayılı ekli Karar'a tabii olarak 3 yıllık ene~l desteljlndtm yararlanma
hakkını sağlamıştır.

Öte. taraftan, bahse konu 99/12478 Sayılı Karamamanin eki Kamr'da değişiklik
2000/1101 sayılı ekli Karar'a lstlnader;ı Adıyaman, Ağrı, Ardahan,
Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazıö. Erzincan, Ermrum, Gümüşhane,
Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şa~lıurfa, Şırnak,
Tunceli, Van ve Yozgat illerinde faaliyette bulunan Vatlnm "P;eşvik Belgesi
yapıtmasına ilişkin
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tamamlama vizesini 31. 12.2000'den önce yaptımrak üç

yıl süreyle kademeli olarak enerji desteğinden yararlanan tirmalann söz konusu
haklarının devam etmesi gerektiği ve konuya açıklık getirilmesini taminen ..99/12478
ve 2000/1101 sayıli Bakanlar Kurulu Kararlannın 4736 Sayılı. Kanun'un 1.
maddesinin 1. fıkrası hükmünden muaf tutulması" gereldiği düşünülmektedir.

Bu çerçevede. gerekn yasal düzenlemenin yapılmasına yönelik olarak
Başbakanlık neznlndeki girişimlerimiz devam etmektedir.

Bilgileri ila gereği arz olunur.

Prof. Dr. Natwi ÇAGAN
Orman Bakant
Devfet Dakanı V.
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4.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın;
552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına,
-Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın,·
Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımlarına ve fiyatlarına,
- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın;
Erzurum İlinin gıda ithal ve ihracı yapılabilen gümrük bölgelerine dahil edilmesine,
ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/7602, 7608, 7620)
TÜRI<İYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA
Aşağıdaki sonılanının Tarım ve K.öyişleri Bakanı sayın Hüsnü Yusuf
GÖKALP tarafmdan yazılı olarak cevaplandınlmasım saygılarımla arz ederim.

Y~ya Aiolt:AN

Şanlıurfa

Milletvekili

Girdi fıyatlanndaki artış ned~niyle çiftçilerimiz çoğu zaman ürünlerini
satarken yaptıldarı masran karşılayamaınaktadırlar. 552 sayılı Yaş :sebze ve
Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi" ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun
Hükmünde Knramaıne gere~ince · çiftçinin üretti~i ilriinU d~dan tüketiciye
ulaştınnasına izin verilmemektedir. Çiftçiden ı 50- 200 bin liradan alman sebze meyvenin, bu Kararname nedeniyle tüketicinin eline ulaşmcaya kadar 800- 900
bin linıyı bulmaktadır. Satmak istediği ilrllntbill toptancı haline götUrmek
zorunda ohın çiftçi, Kararname gôrği elindeki malı ancak buradaki ~comisyoncu
ve tüccar aracılığıyla satabilmek.tedir.
Sorularını şunlardır:

1- 552 sayılı Kararnamede düzenleme yaparak köylOlerlmizin yetiştirdiideri
Orl\nleri doğrudan tüketiciye satabilecekleri yerlerin oluşturulınası
konusunda bir çalışınanız var mıdır?
2- Üç- dört el değiştiren mal, ·ilk fiyatımn kat lcat üzerine~ tnketj~
eline ulaşınası sonucu hem üretici hem de tüketici zarar gt>nri:dş olmuyor
mu?
, 3- Hal pazannda, komi.sybncuya 500 bin liradan satılan bir ürllnün, dışanda 1
milyon 500 bin liranın üzeıinden alınabilmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

4 .. Bu .K.o.ramnmenin birinci maddesinde, •nu Kanun Hükmünde
Kararnamenin amacı, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve
s:ı~ık kurallanna uygun olqrak serbest rekabet sistemi içerisinde
yapılmasını sağlamak, üretici ve tuketiciler ile yaş sebze ve meyve
ticaretini meslek edinenierin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak'
denilmektedir.Bu çerçevede de~erle:ndirildi~indet yaş sebze ve meYv-eleriri
sağlık kurallarına uygun olup olmndığı hususunda hangi lait~rler

s..

uygulanmaktadır?

Mevcut şartlarda, Qretici ve tüketiciler ile 'yaş sebze ve meyve ticaretini
meslek edinenterin çıkarlat1;run dengeli ve eşit şekilde korunduğuna
inanıyor musunuz?
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BAŞKANLI~INA:

Aşağıdaki sorularımı n Tarım ve. Köyişleri Bakanı Sn. Hüsnü Yus~f GÖKALP

tarafından yazılı olarak cevapland1t.1lmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2002

Nurettin AKTAŞ
Gaziantop Mlllotvok11i

Gaziantep'te 2002 yılı hububat _hasadına başlanmıştır. Çiftçimizin mağdur
için;

olmaması

1. Hububat alım fıyatlarını ne Zflman

açıklamayı düşünüyorsunuz?

2. Toprak Mahsulleri Ofisi hub!Jbat al1mına ne zaman başlayacakf$7· (jdemel~.r_i
nasıl yapmayı dOşQnOyorsunuz?
·
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLJ~INA
DelAletlerinizle. aşaöıdakl sorularımın, Tarım ve Köy Işleri Bakanı Sayın
Prof.Dr.HOsno Yusuf GÖKALP tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla arz ederim.

~nPOLAT
-""
Erzurum Milletvekili
Tarım ve Köy Işleri Bakanlı~ı'nın yayınladıQı 2002/31 No'lu Tebll~lnln 1 Inci
maddesi lle "01.03.2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yOrOriOöe giren Ithal ve Ihraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit
ve Ilanma Dair Tebli~.'in 14.12.2001 tarihli ve 24613 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Tebliö lle deölşlk
Ek-1 llstesinde yer alan "Ithal Edilecek Gıda
Maddelerinin KontrotO Için Tespit Edilen GOmrOk ModoriOkleri" listesinin Kocaeli
lll sotununa "Gebze Petrokimya Oranleri Ihtisas GOmrOk MOdOriOöO" ve Mersin lll
satunu na "Mersin Serbest Bölge GOmrOk MOdOriO~O" eklenı;niŞtlr." Denmektedir.
Böylece Karadeniz Bölgesinde Hopa GOmrOk MOdO.riOQ.O, · ~lresun G(}mrOk
MOdOriOöO, Samsun GOmrOk MOdOriOQOne Trabzon G'omrok~ ·ModoriOğOnden
gıda ithal ve ihracı yapılabilmesine rağmen Doğu Anadolu'da tek bir llimlzde, bu
arada bölgenin merkezi konumunda olan Onlversltesi ve serbest bölgesi de olan
şehrimiz gOmrOğOnden gıda Ithal ve ihracı yapılamamaktadır.

.

.

:

Sayın Bakan'ın cevaplandırmalarını istediğimiz sorularımız şunlardır;

1-

Yıllarca AtatOrk üniversitesi Ziraat Fakaltesinde Gıda ProfesöriO~O
yapmanıza ve üniversitedeki hocalık yıllarınızda her zaman ve her
yerde Erzurum AtatOrk Üniversitesi'nin de yardımı lle gıda kontrol ve
deneylerinin en iyi ve. en sağlıklı bir biçimde şahrlmlzde yapılabilece~i
yönUndeki görOşlerlnlze ra~men 2002/31 No'lu Tebll~lnlzde gıda Ithal ve
Ihraemın
yapılabllece~i
gomrOk bölgelerine Erzurum Ilimizi dahil
etmemenizin sebepleri nelerdir?

2-

Bu

hatanızdan

acilen ne zaman dönmeyi
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TARIM VE KOYIŞLERI BAKANLI~I
Amştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanh~ı

SAYI :KDD.SÖ.1.01 12 {,~
KONU:Yazııı·soru önergesi

27 HAZIRAN 200!

TORKIYE BÜYÜK MILLETMECLISI BAŞKANLI~INA

ILGI :04.06.2002 gOn ve A.01.0.GNS.0.10.00.02·15662 sayılı yazınız.

ligide kayıtlı yazınız ekinde gön~erilen ŞanJturfa· ·Milletvekili .. Sayın....Yahya ·
AKMAN'a ~it 7fl602-.15673 esas nolu, Gaziantep Milletv~ili Say'ırt 'Nmett!~ AKTAŞ'a ait
7/7§P8-t5684 esas nolu ve Erzurum Milletvekili Sayın ~s1an·POlAf'a aH·7n620~15701
esas nolu, yaıılı ·soru önergelerine ilişkin BakanlıOımız ~örOşl~rı. ~kt_e sunulmuştur;
Bilgllerinize arz ederim.

Prof. Or. HOsno 'Tusuf GöKA'!.P
Bakan .
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YAZILI SORU ÖNERGESI
Önorgo Sahibi

· :Yahya AKMAN
Şanlıurfa Milletvekili

Esas No

:7n602-15673

Girdi fiyatlanndaki artış nedeniyle çiftçilerimiz ço()u zaman OrUnlerini satarkon
yaptıkları masrafı karşılayamamaktadırlar. 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin
Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereılince

çiftçinin OrettiOI UrOnO dOOrudan tOketleiye ulaştırmasına lzlıi verllmemektedlr. Çiftçiden
150-200 bin liradan alınan sebze-meyvenln, bu Kararname nedeniyle tüketleinin eline
ulaşıncaya kadar 800-900 bin lirayı bulmaktadır. Satmak lstedl()l orunono toptancı haline
götürmek zorunda olan çiftçi Kararname gereOI elindeki malı ancak buradaki
komlsyoncu ve tüccar aracılıyla satabllmektedlr.
Sorutarım şunlardır:

Soru 1· 552 sayılı Kararnamede düzenleme yaparak köylülerimizin yetiştirdikleri
OrUnleri doOrudan tOketleiye satabilecekleri yerierin oluşturulması konusunda bir
çalışmanız var mıdır?
Cevap 1· 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14.maddeslnde Oretlcilerin,
belediyeler tarafından belirtenecek uygun yerlerde Uretlcl pazartarında Urottikleri malları
toptancı hale giriş zorunluluOu aranmaksızın satablleceklerllfadesl yer almaktadır.
_Soru 2- Oç - dört el deOiştlren mal, ilk fiyatının kat kat Uzerine çıkarak-tüketicinin
sonucu hem Oretlcl hem de tüketıcı zarar görmüş olmuyor mu?
Covap 2- Ülkemizde saQiıklı bir tarımsal Oretlcl örgüt yapısının bulunmaması,
aracı sayısının fazla olması, dolayısıyla UrOnOn üreticiden tüketleiye ulaşması sürecinde
özellikle fiyat oluşumu bakımından söz konusu ticaretin Içindeki her bir tarafın (üreticitüketici) çıkartarının dengeli olarak korunamaması halen en önemli pazarlama
sorunudur. BakanlıQımızca hazırlanarak BaşbakanlıOa sunulan "Üretici Birliklerinin
Kuruluşuna Dair ·Kanun Tasansının " kanuniaşması lle sorunun büyOk ölçade çözOme
eline

ulaşması

kavuşacaoı dUşOnülmektedlr.
~:

Soru 3· Hal pazarında, komisyoncuya 500 bin liradan satilan bir orunon ·itışarıda
1 milyon 500 bin liranın azerinden _alınabilmesini nasıl deQerlendlrlyorsunuz?
.
Cevap 3-Hale giren OrOnlere uygulanan kesinti oranlarının yoksekiilli (hal rosumu,
stopaj, komisyon payı, Ba()kur primi, Milli Savunma fonu kesintisi vs.) ve serbest piyasa
kurallarının tam olarak lşletllememesl tOketlcl fiyatlarında artışlara sebep olmaktadır. Söz ·
konusu kesintllerin makul seviyelere çeklimesi ve areticllerin do()rudah· pazarlama
Imkanlarının artırılmasıyin tüketici fiyatları nispeten aşaOıya çekilebllecektir.
Soru 4· Bu Kararnamenin birinci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin amacı, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve saOiık kuralların
uygun olarak serbest rekabet sistemi Içerisinde yapılmasını saOiamak, üretici ve
tüketleller lle yaş sebze ve meyve tıcaretini meslek edinenierin çıkarlarını dengeli ve eşit
şekilde korumak" denilmektedir. Bu çerçevede de()erlendlrlldiOinde, yaş sebze ve
meyvelerin saglık kurallarına uygun olup olmadıQı hususunda hangi kriterler
uygulanmaktadır?

Covap 4· 560 say~lı Kanun HakmOnde Karamameye baQiı olarak çıkarılan TOrk
Gıda. Kodeksi YönetmeiiQ~.Ja1terlerl OrUn tebiiQierlndeki kriterler olup, bu kriterler: aroma
maddelerini, pestislt ve veteriner Ilaç kalıntılarını, gıda bulaşanlarını ambalaj ve
lşaretleme, depolama ve taşıma kurallarını, numune alma ve analiz metotlarını
kapsamaktadır.

Soru 5· Mevcut şartlarda, Uretlcl ve tOketleller lle yaş sebze ve meyve ticaretini
meslek edinenierin çıkartarının dengeli ve eşit şekilde korunduQuna inanıyor musunuz?
Covap 5· 11 Haziran 1998 tarih va 4367 sayılı "Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin
Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında 552 Sayılı Kanun HUkmUnde Kararnamenin
bazı maddelerinin deOiştlrllmeslne dair Kanunun özellikle Oretlcilerimiz açısından sıkıntı
yaratan bölümlerinin tekrar gözden geçirilmesi çalışmalarına gerek duyulmakta olup,
BakanlıQımız hem üretici hem de tOketicllerin menfaatlerl doğrultusunda, toptancı
hallerinin etkinliklerinin artıniması hususundakl çalışmaları, AB Ortak Tarım Politikasına
uyum faaliyetleri çerçevesindıa deOerlendlrmektedlr.
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VAZILI SORU ÖNERGESI

Önerge Sa~lbl

:Nurettin AKTAŞ
Gaziantep Milletvekili

Esas No

:7n608-15684

Gaziantep'te 2002 yılı hububat hasadına başlanmıştır. Çiftçimizin mağdur
için;

olmaması

Soru 1· Hububat alı~ fiyatlarını ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz?
Cevap 1· 200212003 Dönemi Hububat Orünü Alımı ve Satımı hakkındaki
Bakanlar Kurulu Kararı 15 Haziran 2002 tarih, 24786 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 2002/4199 sayılı Kararla açıklanmış, bu Kararname ile ürün fiyatlarını ve ·
alım-satım esaslarını belirterne yetkisi TMO'ne verilmiştir.
TMO Genel MOdDrlüAü de 18 H.aziran 2002 tarihinde hububat alım ve satış
fıyatlarını basın açıklaması ile Ilan etmiştir.
Soru 2·Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alırnma ne zaman başlayacaktır?
Ödemeleri nasıl yapmayı düşünüyorsunuz?
Cevap 2· Hububat hasadının başladıOı bölgelerimizde üreticilerimizin mağdur
olmaması amacıyla, 29.05.2002 tarihinden Hibaren TMO tarafından üreticilerin ürünleri
arnaneten alınmaya ·başlanılmıştır. Fiyatiann ilanından sonra normal alımlara devam
edilmekte olup, bugüne kadar 43.190 tonu arpa, 12843 tonu buOday olmak üzere toplam
56.033 ton alım yapılmıştır.
Alım ödemeleri Kararname gereöince %50'si teslimatı müteakip, bakiyesi de en
geç 30 gün içerisinde yapılacaktır.
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VAZILI SORU. ÖNERGESI

Önerge Sahibi

:Aslan POLAT
Erzurum Milletvekili

Esas No

:7n620·15701

Tarım ve Köyişleri BakanlıQının yayınladıQı 2002/31 No'lu tebliğinin 1 inci
maddesi ile 01 .03.2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Ithal ve Ihraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve Ilanma Dair
. Tebliğin 14.12.2001 tarihli ve 24613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile
değişik Ek-1 listesinde yer alan "Ithal Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü için Tespit
Gümrük Müdürlükleri" listesinin Kocaeli ili sütununa "Gebze Petrokimya Ürünleri Ihtisas
Gümrük Müdürlüğü" ve Mersin Ili sütununa "Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü"
eklenmiştir" denmektedir. Böylece Karadeniz .Bölgesinde Hopa Gümrük Müdürlüğü,
Giresun Gümrük MUdürtüQü, Samsun GOmrOk Müdürlüğüne Trabzon Gümrük
Müdürlüğünden gıda Hhal ve ihracı yapılabilmesine rağmen Doğu Anadolu'da tek bir
ilimizde, bu arada bö.lgenin merkezi konumunda olan üniversitesi ve serbest bölgesi de
olan şehrimiz gümrüğünden gıda ithal ve ihracı yapılamamaktadır.

Soru 1· Yıllarca Atatürk OniversHesi Ziraat Fakültesinde Gı~a Profesörlüğü
yapmanıza ve üniversitedeki hocalık yıllarınııda her zaman ve her yerde Erzurum
Atatürk üniversitesinin de yardımı ile gıda kontrol ve deneylerinin en iyi ve en sağlıklı bir
biçimde

şehrimizde yapılabileceği

yönündeki

görüşlerinize rağmen

2002/31 No'lu
Tebliğinizde gıda Hhal ve ihraemın yapılabileceği gümrük bölgelerine Erzurum Ilimizi
dahil etmemenizin sebepleri nelerdir?
Soru 2· Bu hatanızdan acilen ne zaman dönmeyi planlamaktasınız?
Cevap1· 2·1thal edilecek gıda maddelerinde etkin gıda kontrolünü sağlamak için
ithal ve ihraç kapılarının imkanları gözönünde bulundurulmuştur. Gıda kontrol alt
·yapısının geliştiği gümrük kapılarında konu yeniden değerlendirilmekle olup, Erzurum
Gümrük MüdürlüğünOn gıda maddeleri Hhalatına. açılması yolunda çalışmalar
yapılmaktadır.
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5.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ona/'ın,·
Osmaniye-Düziçi Sabun Suyu Çayına sulama giJ/eti yapılıp yapılmayacağına,
Osmaniye-Düziçi'ne bağlı köylerde TEDAŞ adına endeks alma ve tahsilat işlerinin muhtarlardan alınmasına,
Osmaniye-Düziçi Ovasını sulayan pompaj kuyularının yeniden işletilmesine yiJnelik bir çalış
ma olup olmadığına,
ilişkin soruları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (717655, 7682, 7683)

T"ÜRKİYE BÜY'OK MILLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA
Aşa~daki sonılarımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakam Sayın
Zeki ÇAlCAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize
saygılarımla arz ederim. 27.05.2002

ŞOkriiÜNAL

Osmaniye Milletvekili

SORULAR:
l) Osmaniye ili DOziçi ilçesindeki Sabun Suyu Çayı'na sulama amaçlı
gölet yapılması konusunda çalışmalarımz var mıdır, varsa nelerdir?
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o: 4

27.6. 2002

TÜRKİYE B(JYtJK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA

. Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın
Zeki ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize
saygılanmla arz ederinı. 28.05.2002

Şükrü~4L,·. .

~

,.

~.Mill

r~~ll8D+f.~

ew~

.kili

SORULAR:
1) Osmaniye ili Düziçi ilçesine bağlı köy muhtarlannın daha önce yaptıgı
TEDAŞ adına endeks alma ve tahsilat yapma işi neden
durdurulmuştur? _
2)

TEDAŞ adına endeks alma ve tahsilat yapnia görevi köy muhtarlanna

tekrar verilecek midir, verilmeyecekse gerekçesi nedir?
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TÜRKiYE BÜYfJK.MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA
Aşagıdaki sonılanının Eneıji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Saym Zeki
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasmı delaletlerinize

ÇAKAN

saygılanmla

arz ederim. 28:05.2002

1

şillaii ÜN,AL
Osmaniye Milletvekili
Osmnniye ili Düziçi Ovası'na sulama hi~6tl.1 veren 1 14 ,pompaj
kuyusunu bu güne kadar sulama birlig-i işletmekteydl. Sulama Birliği 114
pompaj kuyusunu artık işletememekte ve bu durum çiftçilerimizin
mağduriyetine sebep olmaktadır.
SORULAR:

1) Adı geçen su kaynaklannın verimli bir şekilde çalıştınl~ı ve
çiftçilerimizin ma~duriyetlerinin önlenmesi konusunda bir çalışmanız var
mıdır?

T.C

. ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BA'KANLI~l
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıöı

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300·/'2.-~·7.,

2·7 HAZlRAti 2002

Konu : Yazılı Soru önergesi

98?8 .

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 14.Öa.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15745
sayılı yazısı.

Osmaniye Milletvekili Sayın ŞUkrO ÜNAL'ın Sayan Bakanımıza tevcih ettiği, 7n65515l51,7/7682-15780 ve 7/7683-15781 esas no.lu yaz~lı so.ru önergeleri, T.B.M.M. Iç
TUzüğü'nUn 99. Maddesi gereği hazırlanarak ekte göndenlmiştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Ze'kiÇ:AKAN
Bakan
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OSMANIYE MILLETVEKILI SAYIN ŞÜKRO ONAL'IN YAZILI SORU
ÖNERGELERI VE CEVABf
(7n655·15751, 7n883·1f!781 vo 7n682·15780 esas nolu)

(1/7655-15751 esas no'lu)
Osmaniye Ili DOziçi Uçesindaki Sabun Suyu Çayi'na sulama amaçlı gölet
konusunda çalrşmalarını:z var mıdır, varsa nelerdir?

yapılması

.(1(7683-15781 esas no'lu)

Osmaniye Ili Düzıç; Ovası'na sulama hizmeti veren 114 pompaj kuyusunu bu
gona kadar $Ulama birliği işletmekteydl. surama Birfiği 114 pompaj kuyusunu artık
işletememekte ve bu durum çiftçilerimizin mağduriyetine sebep olmaktadır.
Adı

geçen su kaynaklarının verimli bir şekilde çalıştırılması ve çiftçiledmizin
önlenmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?

mağduriyetlerlnin

(717655·15751 ve 7n693·15781 esas

r:ıo'lu)

CEVAP 1,2.;.
DSI Genel Modortoğance Sabunsuyu Çayı üzerinde halk tarafından yaptınımı ş
eski bentlerin membamda Çatak Botjazt mevkiinde geçmiş yıllarda bfr deporama
tesisinin yapımına yönelik etUt çalışmaran yapılmış olup, vadinin eğimli ve dar olmas•,
buna bağlı olarak 'uygun rezervuar· yerinin bulunamaması, topoğrafik koşulların
yüksek baraj yapımını gerektirmesi v~ ayrıca incelenen aks yerinin geçirimlilik
yönünden problemli olması nedenleriyle bu mevkide bir depolama tesisinin jeolojik ve
ekonomik bakımdan yapımı uygun görOimemiştir.
Baraj yapımından vazgeçilmesi
işletmeye açıran "Sabunsuyu SaO Sahil

Uzerine 1993 yılında inşaatı tamamlanarak
Sulama Projesi" geliştirilmiştir. Sabunsuyu sol
sahilinde kalan araziler mevcut DSI kanalı ve halk sulaması olan " Birlik Arkından",
ovadaki diğer sahalar ise Kalecik Barajından (Haruniye Ovası Sulaması 1. ve 2.
Kısım) ve YAS sulaması lle sulanmaktadır.
Kurak yıllarda Sabunsuyu Çayının azalması nedeniyle sa~ ve sol sahil
sulamaları arasmda suyun paylaşımında problemler olmaktadır. 1972 yılında
işletmeye açılan 2693 ha' lık Haruniye YAS surarnası 2002 yrlı iübı;ıriyle 104 adet
kuyunun açılmasıyla 4150 ha sahaya çıkmıştır.Yapılan yenı değ'erlendimıelere
göra,Sabunsuyu minimum akımlarında azalma belirlenmiş olup, regülatörün
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membaından kontrolsüz su çekimleri ve mevcut sahalardaki bOyOmeler nedeniyle acil
çözüm olarak eksik su ihtiyacının yeni kuyu açılarak çözülmesi öngörOierek YAS
sulama sahalarında artış olmuştur.
Sonuç olarak DCıziçi Ovasında YAS sulamasına alternatif t~şkil etmek Ozere
Sabunsuyu Uzarinde Çatak Boğazında bir depolama tesisinin yapımı daha önceki
yıllarda DSI Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş ancak teknik ve ekonomik
nedenlerle olumsuz bulunmuştur. Buna ilave olarak civardaki ~iğer yan dereler
üı.;erinde yapılan 'araştırmalar neticesinda bir depolama imkanının bulunmadıOı da
tespit edildiğinden halihazırdaki projeler geliştirilmiş bul~nmaktadır.

7n682-15780 esas no'lu
SORULAR 1,2:
Osmaniye Ili Düziçiilçesine bağlı köy muhta~arının daha önce yaptıği TEDAŞ
adına endeks alma ve tahsilat yapma işi neden durdurulmuştur?
TEDAŞ adına endeks alma ve tahsilat yapma görevi köy muhtarlanna tekrar
varilecek midir,verilmeyecekse gerekçesi nedir?

CEVAPLAR 1,2:
TEDAŞ Genel MUdüı10~0 genelinde köy muhtarlarına yaptırılan endeks okuma
ve tahsilat uygulamalan durdurulmam1ştır.
TEDAŞ Genel MOdürlüğU'nün 08.04.2002 tarih, 503 sayıh yazısı ile
MOesseseler ve Bağlı Ortaklıklara Belediye,PTT ve Köye Hizmet GötOıme Birlikleri ve
Muhtarlar ile imzalanacak örnek sözleşme ve protokol gönderilmiştir.
Mevcut protokol hOkümleri doörultusunda Belediye, Pli ve Köye Hizmet
GötOrme Birliklerine tahsilat yaptırılmasidevam etmektedir.
· Mevcut sözleşme hükCımleri doğrultusunda Köye Hizmet GOtürrne Birlikleri ile
Muhtarlara endeks okuma, ihbarname bırakma ve tahsilat yaptırılması uygulaması
devam etmektedir.
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6.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Birecik Barajı ve HES Inşaatindan dolayı Nizip'te
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı
(7/7656)
mağ,dur olan vatandaşiara ilişkin sorusu ve

TORKIYE B0Y0K MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA

Aşağıdaki soruJarımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Zeki ÇAKAN
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.05.2002

Nurettin AKTAŞ

Gaziantep Milletvekili
Birecik Barajı ve HES inşası sırasında Gaziantep, Nizip ilçesine baölı kOyler ve

tarım arazileri de istimfak edilmişti. fstimlak bedelleriyle ilgili 09 Ocak 2001 tarihli soru
Onergeme, Bakanlı~ın 01 Şubat 2001 tarihli cevabi yazısında ·Söz konusu istimtak
bedellerine ait anapara ödemelerinin 2000 yılı Ekim ayı itibariyle tamamının ödendiği,

tezyid-i bedel davalarının da kesinleşerek bakanlığa ulaştiğı ve ödemelerinin de 2001
yılı içinde geliş sıralarına göre yapılacağı belirtilmekteydi.
Ancak Belkls. Toydemlr, AşaQıçardak, VukanÇF~ak, Efenköy, Kam1şh,
Kalemeydanı, GümUşgCin ve Samandöken köyü muhtl!tnlnhıh tarafrma yaptıkları
yazıli müracaatta tezyid-i bedellerle ilgili ödemelerin halen yaptlrriadığııil, nehir
kenarındaki verimli arazileri islimlak edilen l<öyJülerin çoğunun Nizip v~ Gaziantep'e
göç ettiklerini beyan etmektedirler. Tıcaret yapamayan .ve çiftçilikt~n başka bir
zanaatıarı olmayan köylülerin bir kısmı. da geçimini· temin fçin tefeclye
borçlanmışlardır. Bununla ilgili olara:

1.

Mağdur durumdaki

bu vatandaşları mız ın 2001 1de

ödeneceği açıiQanan tezyid-i
bedelleri ne zaman .ödenecektir? Bu ·gone kadar ödeme yapılmamasının
sebebi nedir?
Barajı ve HES kapsamında arazisi istimfak e~ilen kaç köy
vard1r? Bunlardan kaç tanesi islimlak bedellerini (tezyid-i bedeller dahil) tam
· olarak almıştır? Alamayan köyler hangileridir?

2. Nizip'te, Birecik

3. Halen ödenmemiş tezyid-i bedel miktarı toplam olarak ne kadardır? Bu
meblaQın bugüne kadarki gecikme zammıyla birlikte tutarı nedir?
4. Bir kısma tefecinin eline düşen bu vatandaşlarımızın çektiği maddi sıkıntılar,
gecikme zammıyle kısmen. giderilse de, devletinden küsme noktasına getiren
manevi Sikıntıian nasıl gidermeyi ve vatandaşı nasıl devletiyle barışık hale
getirmeyi dOşünüyorsunuz?
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T.C.
ENERJI VE TABiiKAYNAKLAR BAKANLitı;l

Araştırma, Planlama· ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B. 15.0.APK.0.23.300- 1ı,»'.f
Konu :Yazılı Soru önergesi

2· 7 HAZIRAN 2002

9875

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLI~I NA

ILGI: T.B.M. M. Başkanlığı• nın 14.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02..15745
sayılı yazısı.

Gaziantep Milletvekili Saym Nurettin AKTAŞ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/765615752 esas no·ıu yaz1lı soru önergesi T.B.M.M. Iç TOzOğünün 99'ncu maddesi gereği
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.
Bilgllerinize arz ederim.

79kiçAKAN
Bakan
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GAZIANTEP MILLETVEKILi SAYIN NURETTIN AKTAŞ'IN
VAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVABI
(7n65G-15752)

Soru 1:

Birecik Barajı ve HES inşası sırasında Gaz;antep, Nizip ilçe~ine bağlı köyler ve
tarım arazileri de istimlak edilmişti. lstimlak bedelleriyle ilgili 09 Ocak 2001 tarihli soru

önergeme. Bakanrıorn 01 Şubat 2001 tarihli cevabi yazısında söz konusu istimlak
bedellerine a~ anapara ödemelerinin 2000 yılı Ekim ayı itibariyle tamamının ödendiği..
tezyid-i bedel davalarının da kesinleşerek bakanlığa ulaştığı ve ödemelerinin de
2001

yılı

içinde geliş

sıralarına

göre yapalaca~J belirtilmekteydi.

Ancak Belkıs. Toydemir, Aşa§ıçardak. Yukarıçardak,
Kalemeydanı, GOmüşgOn

ve Samandöken

Kamışh,

Erenköy.

koycı muhtarfarının tarafıma yaptıkları yazılı

müracaatta tezyid-i bedellerle ilgili ödemelerin halen

yapılmadığını,

nehir

kenarındaki

verimli arazileri istimlak edilen köylülerin çogunun Nizip ve Gaziantep'e göç ettiklerini
beyan etmektedirler. Ticaret yapamayan ve çiftçilikten

başka

bir

zanaatları

olmayan

köyiilierin bir kısmı da geçimini temin için tefeciye borçlanmışlardır. Bununla ilgili olarak;
-Mağdur

durumdaki bu

vatandaşlarımızın

2001 'de

ödenece~i açıklanan

tezyid-i

bedelleri ne zaman ödenecektir? Bugüne kadar ödeme yapılmaması mn sebebi nedir?
Cevag 1:
Bilindiği

boğazdan

geçmektedir.

Bu nedenle Ulkemizin her kesiminde olduğu gibi bu krizden Birecik Barajı

kamulaş1ırma

üzere son

yıllarda

ödemeleri de etkilenmiştir. Buna
17.3 trilyon TL'ye

yakın

ülkemizin ekonomisi dar bir

rağmen,

Birecik Barajı

l<amulaştırmaSf

için 2001

yılında

bir tezyid-i bedel ödemesi yapalmış ve ödemelere 2002 yılında

devam edilecektir.
Soru 2:

Nizlp'te, Birecik Barajı ve HES kapsamında arazisi istimlak edilen kaç köy va·rdır?
Bunlardan kaç tanesi istimlak bedellerini (tezyid·l bedelter dahil) tam· olarak. almıştır?
Alamayan köyler hangileridir?
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Cevap 2:
Nizip'de Birecik Barajı kapsamında arazisi Jstimlak edilen köy sayısı 15 adet
olup, bu köylerden; Kavunlu, Kekllk, Saray, BaOiıca, Tumalı, Dutlu, Samandöken, ve
Taydemir'deki mal sahipleri istimlak ve tezyid-i bedellerini almışlardır.
Erenköy,

GümOşgOn, Kalemeydanr, Kamışlı, Aşağıçardak, Yukarıçardak

ve

Köseler'deki mal sahipleri istimlak bedellerini almış ve tezyid-i bedelle.rinin ödenmesine
devam edilmektedir.
Soru 3:

Halen ödenmemiş tezyid-i bedel miktarı toplam olarak ne kadardır? Bu meblağ ın
bugone kadarki gecikme zammıyla birlikte Man nedir?
Cevap3:

Bugone kadar Yargıtaydan onaylanarak gelen tezyid-i bedel dosyaları dikkate
alındı~ında Birecik Barajı için 2002 yılı sonu itibarıyla, yaklaşık

140 trilyon TL faiz

ödemesi ile birlikte toplam 210 trilyon TL'ya yakın bir ödemeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Soru 4:
Bir kısmı tefecinin eline dOşen bu vatandaşlarımızın çektiği maddi sıkıntılar,
gecikme zammıyla kısmen gid~rilse de, devletinden küsme noktasına getiren manevi
sıkıntıları

nasıl gidermeyi ve vatandaşı nasıl devletiyle barışık hale getirmeyi

dOşnnoyorsunuz?

Cevap 4:
Devletin ve milletin ülkemizde bir bütOn olarak hareket ettiği malumıarınızdır.
Devletin maddi imkanları ölçOsOnde, kamulaştırma bedellerini bir an önce ödeyerek
vatandaşlarımızın mağduriyetini

gidermeyi hedeflemekteyiz.
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7.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgiln'ün, Balıkesir doğalgaz projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabif Kaynaklar Bakanı Zeki Ça~n'ın cevabı (717665)
rURKİYE

BUYUK

Aşagıdaki

MİLLET MECLİSİ

Kaynaklar

olarak

cevaplandırılmasını

Bakanı

Sayın

Ene.rji

aracılı~ınızla

sorularıının

Tabii

BAŞKANLleiNA

Zeki ÇAKAN

saygılarımla

tarafından

arz

ve

yazılı

ederiın.29.5.2002

özGUN.

1 oma. i ı

SORULAR
ı-

aalıkeair'e

do~algaz

a§nmaaıilet~mir-Karacabey
~aman

hattın

projesinin
1

dan

hazırlanı~

ilk

alınması

projesi

ne

planlanmıotır?

2-

Balıkesir

degi~iklik

için

planlanan

projede

herhangi bir

varmıdır?

T.C.
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayt

: 8.15.0.APK.0.23-300-/ 'Z..~

Konu : Yaztlı Soru önergesi

2 7 liAZlnAN

2002

9876
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 14.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.0215745 sayılı yazısı.
esas

Balıkesir Milletvekili Sayın lsmail ÖZGÜN'nlin tarafıma tevcih etti~i 7/1665-15763
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç Tozoğü'nOn 99. Maddesi gereği

cevaplandınlarak

ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki Çakan
Bakan
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BALIKESiR MILLETVEKILi SAYlN ISMAIL ÖZGÜN'ÜN
YAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVAPLARI
(7/7665·15763)

Soru 1:
Balıkesir'e doğa.lgaz projesinin ilk hazırlanış aşaması ile izmir·

Karacabey hattın'dan alınması projesi ne zaman planlanmıştır?
Cevap 1:

Balıkesir flimize de doğal gaz arzı sağlayacak ofan Karacabey-Izmir
Doğal Gaz Iletim· Hattı Karacabey, Balıkesir, Manisa azerinden lzmir ve
Aliağa'ya ulaşmaktadır. Sözkonusu hattın yaprm sözleşmesi 09.10.1998

tarihinde imzalanmış ve 31.03.2002 tarihinde Geçici KabuiO yapılarak,
17.04.2002 tarihinde sisteme gaz alınmıştır. Karacabey-Izmir Doğal Gaz
lletim Hattı üzerinde Balıkesir Ilimiz için 16" çapında bir branşman vanası
bırakılmıştır.

Bu paralelde 22.11.2001 tarihinde GOnsayıl Inşaat A.Ş. ile
sözleşmesi. imzalanan "Manisa OSB-Akhisar·Balıkesir-Susurluk Doğal Gaz

Da~ ı tım Hattı

Projesi" ile ·Balıkesir Ilimizin do~al gaz ihtiyacı

karşılanabilecektir. Sözkonusu projenin süresi 14 aydır.
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Soru 2:
Balıkesir için

planlanan projede herhangi bir değişiklik varmıdır?

Cevap 2:
Balıkesire, Karacabey .. lzmir Doğal Gaz lletim Hattı'ndan gaz

verilecek olup, projede herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

BOTAŞ Genel MOdOriOğü'nce ihalesi gerçekleştirilen dağıtım hatları

.

kapsamında

Balikesir'deki sanayi tesislerine gaz

dağıtım

inşa

hatti

başlanmış

edilecektir.

olup, 2003

Şehir kullanımı

arzını sağlamak

au bölgede dağıtım hattı inşaat çalışmalarına

yılı başlarmda tamamlanması

ise, 4646

sayılı Doğal

yetki ve lisans alacak bir

.Ozere

Gaz

Piyasası

şirketin yapacağı

başlayabilecektir.
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hedeflenmektedir.

Kanunu çerçevesinde
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8.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, fatağan Termik Santralının iki ünitesinin Rusya'dan
sorusu ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (71767 1)
alınan doğalgazın kullamlması amacıyla kapatıldığı iddialarına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET :rvıECLİSİ BAŞKANLIGINA
Aşağıdaki sonılarımın Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki
Çakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasım saygıl~ ederim.
28.05.2002
'

- zera-uNAL
Karaman Milletvekili
"Doğalgaz almak için Yu,tağan'ı kapattılar" )Jaşlı~ıyla

verilen yazılı basın

yıllar önce,Yatağan termik santralinde arıtma tesisi olmadığı ve
etrafa zehir saçıyor diye yatağanlılann, mahkemeye
başvurduğu. bunun ·
üzerine Aydın 1. İdare mahkemesi, santralin kapatılmasına karar verdiği, ancak
dönemin hükümeti, santralİn kapatılmasının Devleti 3 . milyar dolar zararlı
sokacağı gerekçesiyle santrali ldtpattınnadığı, Yatağanlıların yıllarca zehir ·
solumasından sonra, santrale antm.a tesisiniri takı·ldıAı, şimdi ise, ·Devletjp,

haberinde;.

santralin iki ünitesini, ,Rusya'dan alınan gazın dqğpJ_ş~ ; santraı;_erittde
kullanılması. .için kapattığı iddia edilmektedir. Aynca. teririik santralden
elektri.ğin kilovat ·saati 2,2 sente mal olurken doğalgaZ santralinden 1O cente

mal olduğu da verilen bilgiler arasındadır.
Sorulanın şunlardır:

1-İddia edildiği. gibi, Yatağan Termik Santralinin iki ünitesi; Rusya' dım.
santrallerinde kullamlması için mi kapatılınıştır? Bu
yüZden kapatılmam.ış ise kapatıliş gerekçesi nedir?
·
2-Yıllar önce Yatağanlılara zehir saçan santralİn kapatdinası için Aydın t.
İdare Mahkemesinin verdiği karaiı, Devlet zarar görmesin diye uygulamayan
Hilldimet, bu gün Devletin hangi menfaati için kapatmıştır?
3-Termik santralle elektriğin kilovat saati 2,2 cente; doğal- ı O cente
mal olduğu doğru ise, burada devletin menfaati nerede4lir? ~~:~anda
burada ciddi biçimde Devletin zarara uğra~ııiası söz konusu değil ~dır?-'
4-Devletin zararı söz konusu ise, ~ebep olanlar hakkında: herhangi bir .
işlem yapılacak mıdır?
·
alınan gazın, doğalgaz
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. T.C.
\ ENERJI VE TABilKAYNAKLAR BAKANLIGI
Arattınna, Planlama ve Koordinasyon

··

Saya : B.15.0.APK0.23,300~/Lt
Konu : Yazılı Soru önergesi

Kurulu Batkani&Oı

6
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9874
TÜRKiYE ~ÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLI(;INA
ILGI: T.B.M.M Başkanlığı'nın 14.06.2002 tarih w A.01.0.GNS.0.10.00.02·15745 sayılı yazısı.
Karaman Milletvekili Sayın Zoki ÜNAL'ın tarafıma tevcih etti~l 7n671-15769 esas no'lu
yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç rnza~ünOn 99'ncu maddesi gereği ·cavaplandınlarak okte
gönderilmiştir.

·

Bilgilerinize arz ederim.

İiklÇAKAN
Bakan
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1

KARAMAN MILLElVEKILI SAYIN ZEKI ONAL'IN
YAZIU SORU ÖNERGESI VE CEVAPLARI
(7n671·15769 Esas No'lu)

Sorular 1.2.3.4:
"Doğalgaz

yıllar

önce,

almak içiıı YataOan'ı

Yatağan

termik

kapattılar' başlıt)ıyla

santralında arıtma

tesisi

verilen

olmadığı

yazılı basın

haberinde;

ve etrafa zehir saçıyor diye

yataOanlıların, mahkemeye başvurduğu, bunun üzerine Aydın 1. Idare Mahkemesi,
santralın kapatılmasına

karar

verdiği,

ancak

dOnemın

hOkOmeti,

santralın kapatılmasının

Devleti 3 milyar dolar zarara sakacağı gerekçesiyle santralı kapattınrıadığı, Yatağanlıların
yıllarca zehir solumasından sonra, santrala arıtma tesisinin takıldıği,

girndi ise, Devletin,

santralın

iki Unitesini, Rusya'dan alınan gazın doOalgaz santralların~a kullanılması için
kapattığı iddia edilmektedir. Ayrıca termik santraldan elektriğin kilovat saati 2,2 cente mal

olurken doğalgaz santralından 1Ocente mal oldu~ u da verilen bilgilar arasındadır.

-Iddia edildi~i gibi, Yatağan Termik Santralinin iki Qnitesi, Rusya'dan alınan gazın,
doğalgaz santrallarında kullanılması
kapatılış

için mi

kapatılmıştır?

Bu

yüıden kapatılmamış

ise

gerekçesi nedir?

- Yıllar önce Yatağanlılara zehir .saçan santralın kapatılması için Aydın 1. Idare
Mahkemesinin

verdiği kararı,

Devlet zarar görmesin diye uygutamayan HOkümet, bugün

. Devletin hangi menfaati için kapatmıştır?
-Termik santralle elektiriğin kilovat saati 2,2 cente,
doğru

ise, burada devletin menfaati nerededir?

Devletin zarara uğratılması
-Devletin

zararı

söz~onusu değil

Aynı

do{ıalgazla

1Ocente mal

olduğu

zamanda burada ciddi biçimde

midir?

sözkonusu ise, sebep olanlar

yapılacak mıdır?
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hakkında

herhangi bir

işlem

o: 4
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·covai)tar.1.2.3;4:
Yatağan

Termik· Santralının kapatılması sözkonusu değildir. Santralın bakım ve

·tamir çrihvmolotı: davam eden ı. Ünitesi dışında iki ünitesi günlük Ulusal Ene~i talep
doOrultusunda ve çoOu koz tam kapasite ile aretime devam etmektedir.

Dolayısıyla

Yataaan Termik Santralının iki anitesinin Rusya'dan gelen gazın, doğal gaz santrallarında
kullanılması i~n durdurulduau iddiasının gerçekle hiç bir bağlantısı yoktur. Anca~ Yatağan

Termik Santralına tesis edilen baca gazı arıtma tesisinin devreye alma çalışmalan sürdüğü
i~n,

bu çalışmalar nedeni ile zaman zaman test amaçlı kısa süreli duruş ve yük düşmeleri

olabilmektedir.

Ayrıca ene~i sıkıntısının yaşandıaı

2001

yılında yapılamayıp

2002'ya

ertelenen bazıbOyük bakım ve revizyon çalışmalan santralın ll. OnHesinde 03.03.2002 ve
29.04.2002 tarihleri arasında zorunlu olarak yapılmıştır.
Elektrik üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından işletilen doğal gaz santrallannın
(Ambarlı ve Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralları) 2001 yılı ortalama ticari maliyeti

5,533 centlk\Nh, diğer termik santralların 5,180 cent/kWh, bütün termik santralların isa
5,334 centlkWil'tir.
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T.B.M.M.
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9.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğ/ıı'nun, 2002 yaş çay yaprağıfiyatı ve ödeme takvimine
sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı (717688)

ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLL~T MECL1St BAŞKANLIGINA

A.şaAtdaki sorolanmın Devlet Bakanı sayın Edip Safder Gaydalı
tarafindan ~lt olarak cevaplaııdmhnasım talep ediyorom.
Geteğinin yapılmasım saygdanmla arz ederim.04.06.2002

PrOf. Dr. Mehmet BekaroAlu
Riıe Milletvekili

DoAu Karadeniz Bölgesinde başta Rize olmak 1izere halkın ~k geçi:m
kayıraAt olan çaym 2002 yılı alım· kampanyasınin açılmasının iizerliıdea·.~
bir ay geçmiştir. Ne var ki ÇAYiruR bugtlne lmdar yaş çay yııpıaAı ahiıınyiitmı
~ddamamıştır. AldıAJmız duyumlma göıe. Hamıedeıi sonunlu Dt.;vlet Bakanı

sayın Kemal Derviş bu yıl çay alım fiyatlannın artınlm~ 1an11·~tadır.

Bu dunmıda bu yıl çay sıfir zam yapılma ihtimali vardır. F~ .~mn
gecikmesi bu ihtimali kuvvetlendirmekte. Bölge insanının ;en~·
artırmaktadır.

· ·

·. ·

Eger bu ihtimal gerçekleşir> gerçekten yaş çay almı fiyatlan halkın
beldedi!i dilzeyde ariınlmazsa (Rize Ziraat odası 1 kg. yaş çaym maliyeti,ıi
443.000 TL olduğunu bildiimiştir.) bu bölge için büyük bir yıkını ~lur. İ1k
sürgOnde hava şartlan dolayısıyla hasat zaten % 30 oramiıda d(ışük
gerçekleşmektedir. B!f de fiyat şoku. gellise bölge insanı için göç.etı:Jıekten
başka yol kalmayacaktır.
SORULAR:

1- 2002. yaş çay yapragı fiyatı ne olacakbr?
2- ÇAYKUR çay yapmat alım fiyatını ne zaman açıkla~·

3· ÇAYKUR alnuş olduıtı çayın bedelini ne zaman ödcyecdktir? Bunun
için tespit edilmiş bir ö.deme takviıni mevcut mu?
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T.B.M.M.
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T.C.
DEVLET BAKANLIGI

SAYI : B.02.0.00.12,001· b~

KONU:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLisi .BAŞKANUGJNA

iLGi: 14 Haziran 2002 tarih ve AOl.O.~S.O. 10.00.02-7/7688-15789/37336 sayılı yaıınız.

Rize MilJetvekili Sayın Prof.Dr.Melımet BEKAROÖLU'nun ÇAY-KL"R'un 2002 yaş

çay yapragı fiyatı ve ödeme takvimine ilişkin Yazılı Soru Önergesi'ne Bakanlığımca verilen
cevaplar ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ede.rim.

Edip Snfd~p~YDALI \

Devlet~~nı
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T.C.
DEVLET BAKANLIGI
(Sn. Edip Safder GAYDALl)

RiZE 1\IİLLETVEKİLİ SAYlN PROF.DR.l\IEHMET . BEKAROGLU'NUN
YAZJLJ SOR( ÖNERGESi'NDE VER ALAN SORULARA, BAKANLJGIM
DAGLI KURULUŞU ÇAY İŞLETl\'IELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ'~CE
VERiLEN CEVAPLAR AŞAGIDA DIR.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde başta ~ize olmak üzere halkın tek geçiın kaynağı olan
çayın 2002 yılı alım kampanyasının açılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmiştir.~e var ki

ÇAYKUR bugüne kadar yaş· çay yapra~ının alım fıyatını açıklamamışı:ır.Aldığınuz duyurnlara
göre,Hazineden sonımlu Devlet Ba.Wıı Sayın Kemal Der-Viş bu ytl çay alım fiyatlannın
artırılınasına karşı çıkmaktadır.Bu durumda bu yıl çaya sıfır zam yapılma ihtimali,
vardır.Fiyatın açıklanmasının gecikmesi bu ihtimali kuvvetlendirmekte.Rö1ge jnsanının
endişesini arttırmakt.adır.

Eğer bu ihtimal gerçekleşir,gerçekten yaş çay alım fiyatları halkın beklediği dü7.eyde
arttınlmazsa(Rize Ziraat Odası ! kg yaş çayın maliyetini 443.000 TL olduğunu bildirmiştir) bu

bölge için büyük bir yıkım olur.İik Sürgünde hava şartları dolay~sıyla hasat zaten %30 oranında
düşük gerçekleşmektedir.Bir de fıyat şoku gelirse bölge insanı içjn göç etmek1en başka yol
kalmayacaktır.

SORU 1
2002 yaş çay yaprağı fiyatı ııe olacaktır'?
CEVAP I

1 Kg ya$ çayın tiyatı.2002 yı iı' için 320.000 TL olarak belirlenmiştir.
SORU2 ·

· ÇAYKUR çay yaprağı alım fiyatını ne zaman açıklayacaktır?
CEVAP2

:

ÇAYKUR 2002
basın toplantısJ

yılı yaş

çay

yaprağı fiyatını

07.06.2002 Cuma günü

düzenlediği

bir

ile tüm üreticilere ve kamuoyuna duyurmuştur.

SORtr 3

ÇAYKUR
edilmi~

almış olduğu çayın

bedelini ne zaman ödeyecektir?Bunun için tespit

bir ödeme takvimi mevcut mu?

CEVAP3

ÇAYKUR. almış olduğu yaş Çıi'J .n , bedelini fınansman durumuna bağlı, olarak
belirJeyece~i takvime göre öd~yecektir.
-680-
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10.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, sosyal güvenlik kurumları personeli arasındaki ücret
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı
(7/7696)
dengesizliğine ilişkin

TÜRKIYE BÜYÜK MillET MECLISI BAŞKANLIÖINA
Aşaöıdaki sorularrmın Çallfma ve Sosyal GoVenlil< Bakant Sayın Yaşar
Okuyan tarafından yazılı olarak cevaptand ınimasını arzederim.

Prof.Dr.Remzi ÇETIN
Kon~.Mil~i

Bilindllii Qzere Anayasamtzın GO. meddosinde yer alan •Harkes Sosyal
GUvenlik· hakkına sahiptir. D&vfet bu gOVeniiği salilayacak .gellJkli tedbirleri
altr va tetfdlmt kurar" emrodJci hOkmO goroaince kurulan· Sosyal GOvenlik
Kurumlsn, Sosyal Sigortafrar Kurumu BaşkanJıOı. T.C~ E~~~ğı ~t)el
MOdOriOijO, Baö·Kur Genel MOdOriQliU ve Işsizlik Sigarmsı uygulaması 1!&
yOkOmfQ ofan Iş-Kur Genel MOdOriO~Odllr.
~Kur ve lş.Kur:'da çalışan bir mornur 302.000.000.- T.~ ayhk ah rken

SSK

Başkanh(jmda çahşan aynı

memur 523.000.000.- T.L. T.C. Emekli
isa 446.oıxı.ooo.- T. L.

Sandıl)ı Genel MOdOrto{)O'nde çalaşan aynı memur

maaç altnaktSdır.

Bu nedenlerle:
1. Aynı Bakanlr~a baah, aynı işi yapan ve aynJ şartlarda yaşayan bu
personellerle ilgili olarak, ücretler arasindaki bu dengesizfi@i gidermeyi
dOŞCnOyorrnusunuz?

2. SSK ve Emekli Sond1ljı parsoneline .yapılan ele ödemenin, Ba§-Kur

ve Iş-Kur'da çalaşan parsonele de ödenmesini sa~fıyacak bit düzenleme
yapacak m1smız?
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T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL <J'OVENLIK BAKANLIGI

Araprma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanliği
SAYI :B. 13.APK.0.12.00.00/ ~'Jo .. 'l=l1~
KONU :Yazılı Soru Önergesi .

TORKIYE BOVOK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA
ILGI: 17.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02·7fl696-15807/37411 sayılı yazınız.
llg.ide kayıtlı ·yazınız ekinde alınan Konya Milletvekili Prof.Dr. Remzi ÇETIN'e ait
7n696-15807 Esas No'lu yazılı soru önergesi BakanhOımız Hukuk MOşavirliOince
incelenmiş olup, Anılan Hukuk MDşavlrtiOinln Konuya ilişkin görDşleri aşaOıda sunulmuştur.
· Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca "Sosyal GDvenlik Kurumlarında Çalışan
Personele ·Ek Ödeme Verilmesi· Bazı Kanunlarda Değişiklik y-apılması . Hakkı~da Kanun
Tasarısı" hazırlanmış olup, kanunlaştırılmasını taminen 27.Q5t2002 tanft~ :~140~~ sayiiı
yazım ızla· Başbakanlığa sevk .edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
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11.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, DS/'nin, TEFER Projesi ihalesine ilişkin sorusu ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ZekiÇakan'ın cevabı (717739)

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA
AşaAıdaki sonunun Enerji Bakanı Sayın Zeki Çakan tarafından yazılı
olarak cevaplandınlması hususunda delaletinizi saygıyla arz ederim.

... --'-~lu·

..__

Doç. Dr. Hüse~
V an Milletvekili

1- DSİ Genel Müdtırtugn'nün açmış old:u~u Dünya Bankası kredili
1EFER Projesi ile ilgi1i yapılan, ve 5 höl'iiınden oluşan ihalenin 1. bölOmüne
(lot l) tek yerli finna olarak katılan ME-·ET LID. ŞTI.'nin en uygun teklifi
vererek (590.000 dolar) hak etti~i doğru mudur?
2- TEFER Projesi ihalesinin ı. hHltımtınnn (lot 1) hak' etmeyen bir
mudur?

yabancı fınnaya verileceği doğru

T.C.
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLICI
Ara;bnna, Planlama ve Koordinasyor- Kurulu Başkanlığa
Say1 : B.15.0.APK0.23.300 1 ı9-:S
Konu : Yazslı Soru Onargesi

2• 7 HAZIRArl 2002

9.677
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLI~INA

ILGI: T.B.M.M Başkanlığı'nın 20.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15B52 sayılı yazısı.
Van Milletvekili Sayın Doç.Dr. HOseyln ÇELIK'In tamfıma tevcih ettiği 7n739-15872 esas
no'Ju yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç TüZüaünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandınlarak ekte
gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

hkiÇAKAN
Bakan
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VAN ••,ILLETVEKILI SAYIN DOÇ.DR. HÜSEYIN ÇELIK'IN
YAZIU SORU ÖNERGESI VE CEVABlARI
(7m39-15872 Esas No'lu)
Sorular 1,2:

- DSI Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu Dünya Bankası kredili TEFER Projesi lle
ilgili

yapılan

ve 5 bölümden oluşan ihalenin 1. bölümüne (lot 1) tek yerli fırma

olarak katılan ME-ET LTD. ŞTI: nin en uygun teklifi vererek (590.000 dolar) hak ettiği
doğru

mudur?
- TEFER Projesi ihalesinin 1. · bölümünün (lot 1) ·hak etmeyen bir yabancı firmaya

verileceği doğru

mudur?

Cevaplar 1,2: ·
Finansmanı

DOnya

Bankasının

4388-TU

numaralı

kredisindan

karşılanmak

üzere

Taşkın Tahmini Için Hidrometrik Ekipman ve Yardımcı.Akım Ölçüm Ekipmanının (5 grup)

ihalesi DSI Genel MOdüriOğO'noo 16.01.2002 tarihinde yapılmıştır.
1'inci gruba 1O adet teklif

gelmiştir.

Teklifler Dünya

Bankasının Değerlendirme

Kılavuzu

(Evaluation Guide) uyarınca incelenerek hazırlanan Tektif Deöerlendirme

Raporları

(Bid Evaluation Reports) neticesinde en uygun teklifın SEBA Hydrometrie GmbH

fırmasının

teklifi

olduğu

tespit

edilmiştir.

Bu konuda da Dünya

Bankasının

uygun

görCışü

(No Objection) alınmıştır.
ME·ET Sanayi Ticaret ve Pazarlama Ltd.
bulunduğundan

mukayeseye alınmamıştır.

-684-

Şti. Firmasının

teklifi
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12.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Plan ve Bütçe Komisyonunda sürekli olarak stenografgörevlendiri/ip görevlendirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Ömer İzgi'nin cevabı (717776)

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANU<?INA

Sayın Başkanım, Plan ve Btltçe Komisyonu'nda ~sas komisyon
olarak görüştüğOmOz ve bilhassa IMF ile mutabakat kılın~rak ele alınan
temel yasalarda Komisyonda tutanak tutulmayıp band~ alindığı bir
müddet sonra da bantların silinmesinden dolayı komisyon tutanaklanna
ulaşmamız son derece zorve kısıtlı olmaktadır.
·
Sayın Başkanımdan yazılı olarak cevaplandırmalarinı
soru m aşağıdadır. Saygılarımla arz ederim.
·

beklediğim

4(sfaı:ı .p,Q~I. . _......
Erzu~tn·
...... ··:····· M1n~tve~ifi
............. -

1-

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilhassa esas komisyon olarak

görüştüğümüz yasalarda tek nüsha da~i olsa tutanak tuti.ılabilmesi için

Komisyonumuzda sürekli olarak stenograf görevlendirnieniz mümkün
mOdOr?
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T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLii!TI
GENEL SEKRETERLU~i
.
Kanunlar ve KararJar Dairesi DaJkanlığı

KAN.KAR.MD:
Sayı: A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02·7n776-1~961/37759

Konu: ...................... .

Sayın

Aslan POLAT

Erzurum Milletvekili

tt..Gi: 14.6.2002 tarihli yazılı soru önergeniz.

ve . Bütçe Komisyonunda sürekli olarak stenograf gd>re-vlendiripp,
önergenizde yer alan sonınuz nşaAıda cevap~dınlınışıp-.
Bilgilerinizi rica ederim.
Plan

görevlendirilmeycc.eğine ilişkin ilgi
Saygılnnmla.

öıner İZGİ

Türkiye Büyük Millet M~lisi
Başkanı

Cevap: Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüztiğOnün "Komisyon tutanakJ~'' başl
öncü maddesinin son fikrasına göre, komisyon karar verirse, tam tutanak tutulhıası
ı

mümkündür. Komisyonda tam tutanak tutulmasına karar verildiainde~ ilgili .idari biri~er
gerekli hizmetleri vennektedir. Bu nedenle Plan ve Bütçe Komisyonunda sürekli aıtırak
stenograf görevlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

-686-

Tp~~~~Tij:Ka_n~11-~~da Deği.şifdik Yapıfması.ı:ıa: lr~~kin Kanu·~ Tasansına verilen oylann sonucu":

·-~f~~l
.

Açikfr~r··:
.•

- ·1··.· ::-... ~.~-.. .

In· r ~::F] ~:~ :

Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
ı
0'\
QO

-....l
ı

Adıyaman.

..

~: :~~~':] QA~Lf .... ·.

, '\·UGOLEK.··

Afyon

_;;.

:: ·.~:: :.;töZDEMIR ·
:~ "·~;:J~?TtJRK
:;.;:.iiı:~ezeR

"'

.");

~./.i:Jtı;KIN · ,,

· ···

;::
-~

~:~~~,.: t'f.ILDI~M:-. ·

;·: ; ?ISI~J.~GIC": . ~ >.
' ;ı:•.t,ıqo~ş~.·.; ..

,
~

:'·~.ıOZVOL·-··
.
... •
.
'!~. -:~

~

1

·

·.

• .

..
:

Oyu

Yakup
.,,
·.!Saadet tıı!ttisi,
!KATILMADI
:ı Mehmet Metanei~~ i ]Milliyetç):tfareket PalKABUL
!Mehmet Halit .·"!:-~; jOoğruyoi:_P.artisi ·. IKATILMADI·
:jAii. .
· ... ::;:: !Saadet~~si
IKATILMADI
!Tayyibe
--· -~;;:::,~. :IDemokr#.~KSol PartiKATILMACI
,1 Ali" ·
;{;,. 1Milliyetçj_f:4ıreket Pa 1KATILMACI
A Fatin
. ,: . 1Milliyetçi. ~H,a~ket Pal KAB.UL
,Musa·
, ·::~·; · !Anavataıjipartisi
IKABUL

Tarih
27.06.2002 .
-.~.-

-.-.-

~-·

.,.-; ~.::-~J ~ r r ·t, ::~-

·.16:44:19
-:-:-.~.-

16:42:20

-·-.-.-.-.-.-.-

-.-...
-.-.-

... JSinet: ;
!.·· ·~~·..... l

t-•

:__ .,;:,r l0oğrtıyO!;l?1!rtisi
:;: ~~:· -~ _.":

!KABUL

27.06~2002

16:42:22
16:42:33 ..·
-:-:-.
-:-:16:42:23

27.06.2002 ..

-.-.-.-.-

;..,..d27~06.2002:

~

~

~

_.:-:-.

-.-.-

~:-:-

-.-.-

N
-....l
0'\

N
Q

~

16:44:42

-.-..:...:-:-

-.-.-:~:.

16:42:24
16:42:34
16:44:31 '

. ·1

_...~~

=

·

-.-.-

:·· ·--;~··IA.çaAB~ti y ;1

':· ~~J~CAN.-··.' · .
·. '~ I-:1li\tTff:A ·:-': ·.

Saati

27.06.2002

.~--~·;:i; jBağımsJ#J~I!~tvekifiiKATILMADI
TAli:··
jOemo~~$ol PartiKATILMACI
27.06.2002.
flsirief :
;··
1Demokriltik Sol Part 1KABUL
Recai ·
. · ·•' .IMilliyetÇ{HareketPaiKATILMADI
ı-.-·Mahmut Nedirn ·:·_:;~ ! Doğruyol P;artisi
IKATILMADI
ı-.-.· ·Mahmut
·, .: '•:: · ı Doğruyot eartisi
ı KABUL
127.06.2002
DengirMirMehırıet·IAcfaletv~J<a{kinnia IIKATILMADI
ı-.-.,.Mahmut
!Adalet v~:Kat~nma ll KATILMADI
ı-.-..Hasari
....-:·, Miifiyetçr;~_şreket Pa KATILMADI
-.-.Mehmet
,, ·'·,· Adalet v~~lkinma ı K
:fılb?Ovt... -.-..

Arif

f ir?;JVURSAVUŞ

ı~~~:;~~~LE~·~··e:

i!~,·

.. l~raılil1i Yawz ~;·:-;; ; :ı Oemo~~ sor Part ı KABUl
Mettr09tAıi . ~~;;X: 'IAnava~:f?~rtisi
IKATILMADI

<
.',:

~~;jJ~·.

'- ı~~:;~..jf'~~T

Afyon
Afyon.·.

::.

: __

r::::~;~jGÇJREN

Adıyaman

Adıyaman·

. Sirteşim :119:
:·· :::·-;:;

__ . Adt::,-~~-~;: .1,

Sc;yadı· -·

'. -~;J.:l ÇULHAÖGLU -.

:·

Sıra sayısı:ss3

--~

.:~ -; ::i:]AQZKlJRT

Adıyaman

.Kanunlaşmlştır.

.12

Adıyaman

Adıyaman

~

- _: ~;·:E,ıerı..o~K · :.,: . ::~
:=.;:::~',81Lfct ·... :.·
,,{?·: SUDAK .·

lE

·Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana·

-·

~

=
~

o
"""'

r1:.~~:~~-- - _-in
l:k-:·

:!AfYon
~_, lAfYon
AfyOn

Afyon
A~n
Ağ n
Ağ n

-·Ag_iı_-

AITtasya
Aitiasya

ı

~
1

ı Aiı'ıBsya

Amasya
Ankara·
Ankara
.. Arikara
Ankara

_.ft.!\kara-

· _-; - Soyadi

.Adı

Müjdat
KAYAYERLI
Halilihrahim
ÖZSOY
TELEK ·
Mehmet
YAKIN:
Gaffar
ERYILMAZ
Yaşar
ESIN.
Celal
:ıKONYAR -_
Musa
Nidai
SEVEN_.
Akif
GÜ LLE
-. ,IYIMAYA _:_
Ahmet SARAY ALPHAN . Gönül
. UÇAŞAdnan
: AKBULUT
Yıldınm
AKGÖNENÇ MUGI~ Oya·
ARSEVEN _
1Nejat
ARSLAN
. 1Mehmet

~~~ı<ara

- 'AYDIN .
-. lAYGüN .. BAYER
-·BEOOK

Ankara·

_-ıÇELIK.

Ankara
Ankara-

·ÇETIN.

.,Şefkat

-.ÇEVIK ,

Sedat

·,ı~~ara.-

...

Koray
!Oğuz _
1Melda
ISaffetAnkan
IM.Zeki
1

~~rttf~~;

1 · ~:~~~Oyu

.. MilliyetçiH~~etPaii<ABtı'4 _/::
Anavatan ffa#(Şi 1KABW~; :ı.
.H ,- ili.a p ı v:A·r·ı;ru ,.;,o·.,
M ·ıı·
ı ıyetçı a~~t _ann:- fıvın
Demokratik-SolPartiKABUL
Anavatan Partişi IKAalJJ.i:· ·Anavatan P~~i IKA1JJ;MAPI
DoğruyoiPa_Ttisi
IKATitMADI
Milliyetçi HateketPal~v~~'· ?·Adafet ve Ka)~nma liKA:l!lli.MADI
••

"-<.

•

-.

DoğruyotPam~
II<Ar1~ı
Demol<rdtiW$.'Şl:part KAB~ ___:~.
Milliyetçi Ha~lÇetPa KNti~rijADI
Doğruyol P~ijiŞi
- KAT:I~I;I

Saadet P.aro$i:?

-l--~.- - 1Tarili~{:·~-~~:~g~~~~a)ıp ·.

127.0ijT2Q02;_ :~L~.-:~~~~B.i
.'_~-121-.0&2002'. : ;,-: ·-_ : :1®~1~ -~ ~-__-_ -: -~~r.
1·- "- - ·.•
.
-- . r-·-- :~---;-;..., ~
-~ _ :. .,:.·.:.~:--, ~:;;t~:~~ ·
127.06;2002. · -·J®~jş ~:
-127.06~2002. : ,-~-- H;t:B:~~ ·_
ı~.-.
·ı~;+-;f~~-;=' ~ ·
· ı~:.;;...;:,;:,; -- -ı· . . .:..·~''-'-',....
.

_-_

·.-

~ ~:·:·

•

..::~:

•

?~ .;.-~~:Jt~;:

.•·

, - --12t.os;2oo2~=--~.::· :~,-- -.1~~~7 ~

_,

~~~~ ~ · -~·:!~g):ş--lJfi;i~~-

_

'!-

+:-.-:

- ı~~~-:":-~ ;!~~~Jtr:-_:._l§!~~;:~ft
·;··-~ 2;7~06~002~-·~~~: -~~:. ~ :t§M!~r
~;;;;..-:$-

:.

. : ~~~.+.
-;--.~..~:_

!-:"!~/;_ -_- ~:-#f#~
-·~_;:''~-' f::~;+:~~.:,;~:.

:

:. ~;t::~~~-;

:· · .-·

~-

.. 1~-~- ~:----~-~-~:lA~;~{:, ~ ·
Milliyetçi Ha@~ PajKAa@~; ~.
- lti~O~~Oo2·_;::_;: .... 11614.$. :_ ·
Milliyetçi H~($et Palı<AaQtS.,-,~,--nn ____ ~]?7~o6~00ı'-: ' ·_;- ~ ·j-~6t4g~1~ :,
n

~ ! ~~:~

.

=
~
~

\C

\

N

~

~

N

=
=
N

- ;l27~os;2002~---- -~-- ljŞ:ıt~-!19 , ·
---.h;;..:~~
.· .·:·~--·lf:!i::.~~;
· =1~.~. -~;
-----~----_f;~~1.;
· :~~~-.+-:
:l~l*i~~-~ ~·-·

-· ·

:_

·

_·:-· -_ ·

;.: -;:~~- ·_ -~ fa~~~~ }
i

~

t .,_

AnavatanPary~i - IKJ\l:ı!$A.OI-

~ ~- ~::t~t

=
~

: · : .,·.·: -

KATI~I

oemokratıK:$.oJ!Pail~~ı:;,-=.:;;
Demokrah"kS()fPartiKATI~I
DoğruyoH~~f -IKA1l~l
- .saadetPartrŞi'·:,;--_ l~lJ~DI

!'"3

- ----·

. . ; ~. -~ -=- 7:

:.·,;-. ~-::- .t~*-;~:-. i.'
:· -~ ..._.. ~·

~ ; ~· ~~~~~. ~-

o
.;ı..

·:..r•;~

ili
M karaAnkara·
Ankara.
Ankara.

ı
0'\

1.:>
ı

IŞIKLAR

IÇLI ·
KÜÇÜK---·.
ÖZDEMIR ·
ÖZDOGU
PAÇACI
SANAY:
SEÇKINER_
SEZER
TÜMEN ·

Anıtara

Ankara
Ankara
Ankara
Ankara·
AJ:ltalya
Ai:\talya
An.taıya

Antalya . 1Antalya

Antalya·

cemil

ÇI_ÇEK
ERDAL .
. ··GÜRKAN
GÜROCAK

Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
jAnkara
Ankara
1

..

Atıkara
Alıkara

QıO

_Soyadı

. ~LUCAK
ULUGBAY
YAHNICI
AYDOGAN

Adı

Birkan
Uluç
Ayşe

Ali
H.Tayfun
Abdurrahman
Hayrettin
Esvet
Mustafa Cihan

EyyOp
Yücel
M. Zeki
Aydın
..

Rıza

Hikmet
Şevket BOlent

Cengiz
. Mehmet
Salih · _·
. ÇELEN
ÇELIK
Kemal
·
Ihrahim
GO~OAL
MÜDERRISOGLU · Osman
BAYSARı··

·P.affi}i~ .

s····-.-··· -

~·

7-

·:,::~.:r.~~"":'·'!:""

. ... r"·: , raıtl{~-~~~:; tjt-ir.f~aatt .

1 ! : ; ~~:~oyu

BağımsıZ Mül~ivekili ı KATI1~ADI
Anavatan Partisi ı KAetJ~ -~'
Demokratil(SQJ Part ı
Demokratik $.çı Part 1KATILMADI
MilliyetçfHa~~et PajJ<AB.Q4 ·..

- ..... 27.0$.2002: -~-- :;.~·-:·:~\~~~:-

Demokratik~(?İ Partı~1JJ;.~ADI

..

~~-.-F-

: ·_.._·:·;. =: [f:f~t.-· -~

27.0~.2002. i 7"

KABYt.· ·· -

t~~18 ~- .

-ı~.:-.::~-

· _:·,._·::: :---· -1:::~~~:~:

t :
=.-

.

_:_

..- , _,._
'-' ,

Saadet P,artisl'~~L«!:B vW~·-;:.· ·~.
Demokratii<-Şqr?CirtiKA!l~~AiJJ
- -l=.=.c:~
Milliyetçi H~~ket Paii<AfJtMAPı ~ : --f~.:..
(.~--:·_--_
Anavatan ~i:fjŞi I~P~:-~·;':
-~· 1?7_~0~~2002 .--_
Doğruyol Pi[ilŞi~~tft,~l : .. '-h~~~.f-:

AnavatanP.a$i--:-l~tıf~f-

· ·Milliyetçi Ha~~et Pa 1KJ\BV.~-~-,:
.:•.•..:·~i:;:

~ ~- ~-~~-~t

:.

· ·.

t7.;~;t'-;;·
1~:--f.;~t''

-f.i:~;;,~

,:~-=-ı+:t. .f-· __ ;··: .::._.~--r*;M';:~.
,:---:t-:.:..~

"

~-·

=, .-

·

:· ·
~~ ·

1.:>

N
-...!

O\
N

o
o

N

~

':

:_: ·_ ;_·_-~:~---~+~~~;; :, ;· -.

- f:+~;-..~-~-. -_ .:~----~---(~li~~-; ~
·, -~ f2fö~~poı:-:: <,~,~ .:_ _ fıa~~g.~ ~
- .. ·: .

-

· 1.1~j~t8 :

· ·: · ·:.'".:- :l~~~~=

.

=

: ''-

-;_ ... , ; -

·

.
·

; --

:

I~Ti~oı

~

.. ,.rf:~B{

·

DoğruyoiPa~Şi-

~

=
a:

j27:CiŞ.2()()2~:~"<--~~::-~ l1•=~~~3'--

MilliyetçiHa~ket F'al~s-ou
·ı2z~o~~2oo2
11~:~;21
Milliyetçi Hare~et Palı<AsOL
- f27.o6.2öo2: -- ·--l1s~!es~
Demokratik $ôi Part 1~Q[
- I27;0Ş.200~- . · ttq;4~;45"'MilliyetçHiiıre[ÇetPaii<ATit~l . -·, ._ t~~7'"·-~~:
•1~:.=!:~:~
Adalet ve l<~~ldnma ıl KA$QÇ, ·• '~.
, -~~ ~~~;o(?~200t ·_':_, ·:• -_, : ıt~:M.;41 ~
Anavatan.Pa~~i lf<ATIWAbl
t~.~.+-: :'--:~;::; H~rf.~~
Demokratik_Ş_QI PartiKAa_~ı; . .-:.
-l27.06.2oo~:_:~.~-~:~~~ı-1:s;~~4 ~:
Demokrati~-Ş~I Partıf<A.Ti~-~~ - ~ ·:-:J.;..~~.:,
h·:4:f::~

Doğruyol P:a~i-lRATi~~bı

:

.

j;·~ ~-i~.~:.; i

..o

.ı;..

in
Antalya

OKUDAN· ·
SAYIN

~talya

ŞAHIN·

AtıWya

Aritalya
Antalya
An_talya ·
Artvin
1Artvin
Aydın

~ydın
ı

C'\
\O

=
ı

Aydın
Aydın
Aydın

TOSKAY
ÜNAL·.
. VURAL
BAYRAK
. EKINCI
. · ALTfNKAYA
· D.IKMEN
..
GONOL
. KUMCUOGLU
. . QNGUN

Aydın

PIŞKINSOT

Aydın

B_alikesir

UZUNIRMAK
YALOVA
AYTEKIN
GOKMEN
GOLTEKIN
.GÜNER

Balıkesir

KALKAN:

·Aydın

Batıkesir

·B.~likesir
·_B,Şiı~e5ir

Part!L

Adı

Soyadı·

MehmetZeki
Ahmet Sancar
Metin ·
Tunca
Nesrin
Mustafa
Ergün
Hasan
Cengiz·
Ha!it
Ali Rıza ·
Ertuğrul

Bekir
Sema
Ali
Yüksel
llhan·
Aydın

Balıkesir

. KANBER·

Nurnan
Agah Oktay ·
Hüseyin
Tamer

Balık~ir

: KARAHAN

M. Güven-

...·.:-.:
Saadet Partişı,;

F· . ~- Taii~--~~~~~~~~:~~-~ati,·
··... ._,.,: =· t~~~~, '

;;?~iOYu

1: :

. . ı··~~-·='"':

IKA-ı!itt.IA:nJ

.-ı;tHY~"

Demokratik·:soı PartiKAB!Jı. .

· )27.00.2002.~~-~-t:' - n~1ô~

Demokrab1<;~0t Part KAJ3Pl. ._:
Milliyetçi Ha'~~et Pa ~!b..MJUit i:llf9ılı ~---~~___:___
:.;~§·:~ ;:· · ,·.
MilliyetçiHa~~etPaiKA~W;· ·,
i27.0§.2002_ :,·_: _ ,;·~ ~ f:t§~g:~67
DemokratiWSôl Part KABUL
~6!~:56': ·
DEfmokratiKSô.l
Part
tetu
--~tn ı..JIIJ riJ ~~-.'": ..i;.f~!~'~ .-- .
· '···'·
...
. ~
,_,
"''-""~~-~-: .
.-·: ;. •

..

.. Doğruyol Paftlsi

-

•

..

·~:, .-- .. :.

~

=
s=

-..;,.;;,"-'c_:.-;..-:-:-.f;ı:-.j:,-~~~-~---

-

- .-;

·. KAllt~ı

'.

-

-., -

. .Anavatan p,·
·• • . ~
llrtfl!BI MB·Ve....~--·:.::-·
.. ' >; ·
... ~sı
0.1 VV
DemokratikŞ~IPartjKA~Oı _ ·': ·1~.:-_.L

=·

~ t" ' -

~

·

•

=

-

~~~~~

.;o ~iiz-1.;!2-

·~. :i~;:·
.
~~_:'~'·<·_:.- ~~~~- ..

~

·.

Doğruyol P~~r IKAT:i~t?'
·-~~~-.~-~- . ·L- · ·. · ·1~~i~~:-; .. _
Demokr'Btik.$ô_l Part ~~- -..
~J.O§To02 ~~: · f6;~:;33;. ~ .
Milliyetçi Ha~ket Pa
·:
til"~ ~~-.;;.... .·, -, .. ··: _. · 7~~-;~=; :.·
Top[umcuP.~!lJokratiK.Alll~l ::. · P-.-.-.~
~F-~~~-~ .'
Milliyetçi H~(eket Pal~ri~l
1=-:-.~ · . . · l.;_~:f;~~: ~
Anavatan:P-a.f#si IKA.t(~r. 1~----~- -~--- ·l=~~~~:; .' · .
Tiı1'.ıA·n
·ı __
- i;;,...
· ·-·- · -.----.
~-:";c"~"
nıvn o!"····
r:attisı
KA:uL(rıt.'\1.11
.
..
-·
.........
:•• ="
Ooğ .... 1~-1..:·. ~ ....
·.
~~· .-_;_ : ..
- ._.•,. ~~
·;·':
. :..:j:::~:: .
Milliyetçi H,a~et Pal~~- -~ :
1??:.0§.2002: · . · , ·-~-~a~~~4
oemokrat}~~$9J Parti~P~ .: ·
127.QŞ.200~- '-:~=·'.· ··; t1.~~r~o:
=

: ·. ·

-·l.

DoğruyoJ ~aijfşfl~~

:·. · -:-12toŞ.2oo~=--,~,_. ·.

Mllliyetça· H~fe.~et PalkAtu. MAbr
~

.... ~--··

. • - • ..;1··'-·

Demokrat!f<~9J Part 1~-:
-::,_-,
~

.:· 9~~-w·--.

_

•

•

·--~-

_·

~t.:ı·:.i-;;;, ~-

-

:

·

~ 'lf§~so~

-;_:.-~"'·.-·.: -f;_':;.~fi
_,..,_..;_

·- .
-:;~-

. . -_:

-:~-~- ~:. :-~_:::·

w

=
=
N

·

·

:_ ·~ ···

~J~~7--:~ -·,c·.~~--~\:.~~~~~ ~-=· f2ı~Oi.2~~~7='' ·~· .rı'~4P:~

·.__ -.·

_.;;~~s-

-l

· · )I:.:..+-:-

'

Demokra~~~§ÇJ .Parti~~~~
; -. :~-~~~~·~~ -

~

e'\

..

1'

•

N

~-.-?8~t~ ~'

-::
--. ~

_,_:;.-s~~--.ı:.

o
.;;..

....

:-_·~~-:;_··nç

Ili ·...
Salıkesir;

. . · ·.

B~hkesir

?,necik ·
.. auecik

. s.ırıgoı .
f3ingöl
B.lngöl
-~_ltfis .

BiHis~~~His·
ı

0\

\Q

ı

Adı

... · . .Soyadr

~\tils

Bolu
Bolu·
Bolu
Bolu
Burdur.
Burdur
.B.tirour _.
B.Ursa
Bursa ·
'Büi"sa
Bursa ·
!Bursa

.

. .

.

lsmail
ÖZGÜN
·. YJLMAZYILDIZ . . llyas
. ·.
ARASACI
Hüseyin
Sebahat
VARDAR·
.
Mahfuz
GÜLE~'.'
Hasarnettin
K.ORKUTATA
Necati
. YÖNDAR
Yahya
. ÇEVIK
· ERGEZEN
Zeki
..
. GAYDALI
EdipSafder
: ORAL:
lbrahim Halil
· ALPTEKIN
lsmail
HOŞVER

Necmı·

Mustafa
Ersoy
SO!eyman
Hasan·
MuStafa·
Ali
AliRahmi
Faruk·
· Fahrettin
· KARAPAŞAOGLU ·· Mehmet Altan
KARSLIOGLU
ÖZCAN
COŞKUN ER·
MACIT
ORS ..
ARABACl
. BEYRELI
ÇELIK
GÜLENER··

P:~liti

· ···-.

-:r:.. :;~~ . .-·:-

·

1-= ·
ı

h.·

· ·. . ·. t: :·

:~t\QYu

· ·..... ·

. ·.·

· ·Ad_aletv.e~ll\inmal ~T1UMOI
DoğruyoiP@.!~i·

... Milliyetçi Ha~e,t<et PaiKAı1ılM.DI
Demokratik::sQı PartlKAit~MADI
Adalet ve:~Jiiinma ıl ı<A11p:1ADI
Saadet PaftiSt~ --fKA~!~tMDI
I~Tl(~pı

ooğruyoLP.~#lsı

ı~Ti~MAcı.

Adaıetve:KaJkinmaıl~rt4~W>ı
AnavatanP~f--[KA@~_·>
··Milliyetçi Ha~ket PaiKA~I

MilliyetÇi ~are~et Pai~TJJ.Mr\DI
MilliyetçiHa@~etPaiKAT~I

t·:..; :...:~ .

\~i.~-ı:ts·~.· '!·

~.-.r-

:- -. ·:

. · ·.-.

f~~~t--

·]~~-. ;

~; ~~_.:;_;;_:

·

: -: .· _ı;~:..; '

-It=·:-;~:=~~~ I~#;i

.'-: ·.

7

~ -~~7..0-~.2002"~~:·::·:.: -·· 11~~~19~:.
.. . · J~~:·.~. (~
t;~~;. ~-~

.· 1~::..:~

:

:. ··
.

•.. .
· .·/-~,~ ~~-:~f~;~-~~- r .

-ı:~:;:.~~
:~:-,,~;,~~-c:.~J+i;}~~'\ ;
)~7.($.2002• --: .-· ~ :- f~~~4:

..:...

.-ı~.-

"f:-.-.~

; · l~:;;:rr:,: ·;ı

....... - J~~:~;:.

_· . ·:_,_

Adaletva;rtdltQnma IIKAlitMAof _.. _·. (:......... ·.· . ·- :.....:-:~_-::.
·. • : i t

~.

•.

·.

}.

··

,. : 1 :ti:~:~·

:~ ·

· · ·· · . .

~

t=

a::
~

~~~:
..;.

\.;:~~ ~~

-~}·:~ ;;~,~_;:2:.:~:~....

=

\Q

·.

~

-...!

.

~

0\

=
=
~
~

··

: ·

· ·Demokra~~-~$pl Part~~~~
·... 1~;-.r:---·~- -~,;;: :;~_-t_ :· ~~~i !
.. Adaletve:f4.}l[nmalrKA@.t:~·~ · _~~]27.09.2002. ;·;~~.-~~- f1~~~~?4"i .
. ; :~ . ;::t~:r~~

··

· )f:~~;~ :

:r ·ı+~c~~: :-~~~-~~:r~: ~ .rri~.;;fl :_

· ~
·. r ··:

~ ........

·, . )~;~~

···:··~;_;~:':-~·

Demokratik.Şçl Parti~~ :.:
I2J:.OQ.2002;·· · · jj$,"~~-15~
Doğruyolf?~i
IKI\1ıiJAADI_
1:;"-.7- ;_ .. .-. . ·. -1~4E.;·
Demokra~~~~IPa.rt[~~!i?G"'~Ir-:~.~ _··:·:· ·.~· :~B~ift ·:
Demo~~~.Şol Part ı t<At[i:MADI ~ .::~.ı~.~.~~
_;;::~ :~-~*~i ~
tl~l:"

.... ~

:;~· Tag~}f.~':\·-:~~~~atı ,
-·· ·· · ·.·-·,:'.:~::.:-;:~~'E-t
;.-: .·-:.: :.:.-_--_. r,·-~:-:;..r.:~-;;-. ·"··
'-". ·

ı··

Adatetva;l(al~nma ılr<AıiL.lMDf.
DoğruyolPai'tişi
lı<A~oı
Demo~.rat!kŞÇI PartiK$JJ~- ,:_ ,

._:

' ·. [~:~.~ · ~;::_::·-,~;;>:·J~t~E_. :; ·
·. :.. k-·;..·r. ·.... ~..:-~~-~ ~ -i~:;t~~
····ı~~-·~
.·-~~~+{lt~~- ·
:- _·; -];:~:..~~ · :_.::~:}~-; ' {~t~~'!: ;

l~r}t}.W)I

DoğruyoiP~~i

""'::

•·

..o

~

. .:. ~~ ~f .

~;f~-~-

In _Bursa
.. ~ur5a
.. ~_ursa
Bursa
Bursa
.Bursa
Bursa
Bursa
a~tsa·

Bursa
ı
Q'\

~
ı

·'Bursa
~nakkale
.. Çanakkale
Çanakkale
Ça'nkın
Çankın

Çankın

··Çorum
·ÇQrum
Çorum.
Çorum
Çorum
Denizli

Soyadı ·
KORKMAZ
OCAK .. ORHAN
ÖNAL
ÖZALP
SÖNMEZ
·sONNETÇ(OGLU
ŞEN -

TAVAN
TEZMEN
.
.. YALÇIN
_ BAYI R
ERSÜMER
KIRBAŞ
ŞAHIN ·

DURAN
KARAGÖZ
KELEŞ
AJ(SOY
.. çAY
HATIBOGLUKARACA
KAYIRtCI·As~.

ı

Adı ·

Hayati
!Orhan.
. ı Burhan
1Recep
ITeoman
IKenan
!Ahmet
.ı Orhan
!Turhan
·ı o..
guz
ı
Ertugruı
1

.

!CumhurMustafa
ISadık

-INevfel
ı Hakkı

.-- ••. .;.

:;..;

:::· 4-:· -:-_--:_

:.!~~.~-~~;~:

-~-

1: ~-~:~~~u

·. -·- · :· r:· - ~~n Tarih-~-::~~-~ ft~t~f!att

Part 1J<Aa~~ :_:IDemokrat!lf~ PartiKAtllJMOI
ı Mfilfyetçi rfS.~et Pal KABYl :~
ı Demokratı"k Sql Pa-rtl KAtt~MADI

. .-ı27.0~.2002< ~- :.;;_~-: ~ i'~~ S?- : ~--

ı

~a~·f-·

-

1Demokratilt·$~1

· !Doğruyol PaftlSi
IAnavatan P~rtlsi

._ ... :.... -__ ,_ .· -~-til:&~X ·

-... - ~ ~ı:.oŞ..2002~--~,"~ -~ -, t:ı,~şo~:
•-.~.::_

·IKATIJJyWJI

- •• ·- ~. ~

ısaadet PiutisF
IKAt.UlMDI
ı Milliyetçi H~~~et Pal ~Ut.
IAnavatanParljsi· IKAa~4--.'IDoğ
1rı·~;
'V&'JJ. l'I'IAJ"\1

~;~~~~

::!_·

. ·--~-.~

;•.•~···

ı;...::Jlti;;c

···-:-..;~·7·

·~~~~·i;

;.

,.
.; .

-I27.0§-2.00Z ..; .:~·~:.~lJ$.:~ja:~

:

; ----::l27.o6.2002;::'?-~~:~t46':f2:1a~-,

r

.
.- .,.:- ;_-- . . -•• : :.ö; '.
,.,.,,-~:-ii· ~ ..
.
ruyo r~t,-u,ol
1'\1"\ :..~
. -; ~
-·~.-~~-· .:_- ' · . .- ~-7~r: -=~-.
IAd
1
.
'K-·::h~:
-,r-KA·
-Tıt\:ı:u:n-,---- , .. ~:_-.- ..
-.
·
r-;_;.,i:'"-'0'-· '·
..
_ a et ve . ~!!\Inma _ .lJ~ ·
....;·~·~
~
~ r-t:~~=:; f. -·. ·
=

IAnavatan'Pa'rtıs(lkA~iJ~-- ;,' -IDemokratik$61 PartiKA~-MAQI
tooğruyol Pş~şi
IKA~I
ı Milliyetçi Ff~f$~et Pal I<AB.Pb

-

-4·-.-.-

;-: . ."(:=;:;_

-'4A~~~-~-

- ... ·~l-~.2oo~-- . -.

.:

1:1.6-!~,6~-

:::'--:- -.."

·

_,;-_:-.- -- .

-~

.-·-

\C

:

-·~1~o$.2ooz:~:.: ---- .I4'Q":~ız~
ı Saadet Pa_rti~i~~
ı KAB"Q-~: .~-: .
llrfan
- !Milliyetçi H~@kefPaf~~:-.:.:·-: t~7J>Ş.2~~L- ·- ~~~~?6:: _,_
~.-.;;:
ı;s-+;;
ı Bekir
1Bağımsız M~~tvekili 1kATI~'M.AOI
ıAbdulhaluk·Mehmet!BağımsızMifllf;Vekı1iiAA~~~
---:-ıs~-~:
ı~G~~ ~
~- :-: :· }~7;.0$,.200~--- .. _-~:~-,f.~~'}42_;
!Yasin
ISaadetP$~f(
-ı~w--~;
. :; :- ~:;;;:;.!.,.-:_ . -~-:. ~-;~:--ı#~\~;~ -~ . IMelekDENLI
~Milliyetçit:;ı~~etPal~~l
IVahit
IMUiiyetçi l:{a~et Paii<AB!Jf~-;.
2too2öo2 -_ :~. --'"<, _. ~~~2~1 ~~ ~ .~~~~-~~- --~-~
IR~~~= ?
IBeyJıan ·
·- IAnavatanfe~~lftsi IKA~I
-

-

- ·11:6;-f\~16~

:_~? ~~,~~~ til;~~r.

1Hüseyin

..., . ...

=

:.:·_--'·-.:"

~12t06.200ı:.-.:_:"'·
~.-.-;-·

~

ı~~{~8:~~ ~

. -=

~.-.-:-

ıKATJJJ,wll

-

~

=
~

. :

-~~~::~?.i~ . .-

N

.

...ı

Q'\

N

=
=
N

..o

~

~i\:~ t;

ili.:

AYKURT.
ERSEYIN
ERÇELEBI
GÖZLÜKAYA
KESKIN

Denizli
Denizli
DEmizli
Denizli
D.enizli
Denizli

~OCABATMAZ

DiYarbakır

1

pryarbakır

plyarbakır
pjyaitakır .
ı
Q\

ı PiY~rbakır

\C

IDiyarbakır

ı

1DiYarbakır

~

Diyarbakır
Diyarbakır

piyarbakır
Qiyaibakır

Ed ime
Eqirrie
Edirne
Edirne
Elazığ
Elazığ

·· . soyadı

ASLAN
ATlK
DILEK·
. ENSARIOGLU
. ERDOGMUŞ .
GÜNBEY.
HAŞIMI

HATIPOc';LU
SEYDAOGLU
SOMER
TURGUT
BULUT
ERTÜRK
ILIMEN
ŞIMŞEK.

.

AGAR ·
GÜL.

Adı

· Mustafa Kemal
Salih
Hasan
Mehmet
Ali
Mehmet
Osman
Nurettin
Nurettin
MehmetSalim
Abdulbaki
Sacit
Seyyit Haşim
ömerVehbi
Sebğatullah

Salih
AbdOlsam et
Evren
.. · AliAhmet.
Mustafa
Ş ad an
Mehmet
. Mustafa

Pşitf;;i
DoğnıYoi;Ra.fVsi

:·~t:t~~{i·~·::

.-~.ı. "J'·:--~; ,it

ı· i :~tW:öyu
.ı~ın.~oı

. ··:: t·::

·~ ·.·

Mniiyetçi~etPalı<Aa~.::~·;

.;:.. --· ····--- -.;4$;~:k: .•

;f.: faiitı-.:~.~~:·~l]ı.~·~Saatl

1~.~::

_:

:· ;· ·
1~6.;44::19 ·

~:-~=-,;_ ·~ f~;;,;~!:

~ · ,.j27.0.6.2002·:·', · ·

. ··~.~·s···,pIP--~~
t.J'I·, •• ı . :·; ,, . -. ......
r,c-'j;;,'-'-·., ·..
Demokrati"=',·
art .· ::> ·vı:~vı..;:~;..~ _____ .::...... ~~-~,~;;
:. . .. .
DoğruyolPartisi

. ..· .

ı-.-.~

jKA1}LMADI

~

.v
~

=
~
~

P.+;;;..:;:-~-·

'.. , :. :.
t~!.~;;..~· :
. !.?7.0~.2002. ~- ···.·· · l16iAA~~

Demokra~k-;ŞQI Partl~K~IA.ıf-~•.-~~

Adalet va ~~~in ma ıj KA$ \lL : ·

DoğruyofPŞ_rtfsi
Anavatan-P~i1isi

·IKAiTL.MAbı
IKAi'r~MADı

Döğruyor~rtfsi
IKA11Jt..MADI
Anavatan P~rtisi · IKA$,0.~· .~...

.'f~.-~ t;:/.
· t-~-~::·· .
:.. r~.-.~·

~ ~~~;;g~ ·.
. h+r;ry~. ·;

. ,. '· -~ .:. l;';;;;~:. :· .

127.®..200~ '·-: ·-.. -cJJŞ;~~~·ı27.06.2004;ı:.i.~ '~:-: -:[~6~~~~ .;

·

Saadet Partisi · IR§(.t·t .~ ;_
Anavatan P~rtisi IKATJ4MADI
"'SaadetP~rt;Sf
An ta . p· rtis'

.: ... ·.

1:-.~.~ -c--_-;-::;;~.:~ı~:~:~t·-~
IKATI,~DI -ı :·n-F-~..;.-~
{;:;f~ltr"§ {

·"MADI
N"!~..
.

ı V A,"''r[_l._

·

.·:.

.:

ava n·.~. ı
oogruyo
.. · ı Partisı· IKATit.MAoı
-~" : . . .
Demokratik:Sgl Parti~~~ ~V'cl---.~ ·:· ·. · ·· ~~~+.:~-~ :~
Anavatari.~~J:tlsl __~~TIÔh\01 . · k-~-;~
.· .· ·. ·h;:~~::.
DemokraÜ~$9rPart 1KA$9~ ~r:
.121.00.2002 ·. . ·
··1.16:42:.1 ~
Demokra~i~~Şôı Partlf<PA.~:~;~;
; .:.~:.-l27~00,.2002 ..:~ ~~ . l~P~
..DemoJ<rci~KSÇIPartjKAB,IllL. :;
.. j27.QQ.2002 ·:. · .f~1~Wi134 .~. ·
Bağımsı~M~~tvekilil~rJ~oı ·. _;:·,.1~~-.~
l:f~~k '
.,,.
·
·H,.......
ı
'rii;.M· .aDı
.·. ·, · r ·.· , :.
.
....
r·...-.. ,,.~:~.,. · · .··
M
· ı ıyetç_ı .. af.Ş~et Pa ~~,#,. ?.
; :, •• =J·~·-o:"'!"'"·
· i~.:.7~-:·< .i·
=

...•

;

:

. ~~-[·:

:

: ~~---~-~.;-

...

.

.·.

,.:.~.

·";.;·

r·ı

-~~~ ~~-;~j ;~

:t

.

\C

.

;.

... t.'":".-.
.. ;;..~
ı :,.~.~::
..
.
.. ·::..
. ~"""'---*'··:• :
.... ~
. ..; ·r·.--::-.~--~
~ . .· .·. ·_,· . .e·--+·.·
+::t.~~.: .

-=
N

.

.....:a
Q\

=
s
N

..o

.;ı.

·,.

•-;~·::~

PartF/.

-.~

'·-

···-· .• - .... .

Saadet Parti$}'!
IKAStlL, ~~.
Saadet P~ıfi~1~:' .IKA11~DI
MmiyetçLHa~ket Pal
Adafet ve Karkijıma 11~11~1

KABmtr!

Doğruyol PartiŞi
Doğruyol

Partisi

Saadet Pirtisi ':·
Doğruyol P.af:tisi
Milliyetçi f1~ket

•

, )YÜKERMAN
· ·-

ı··

·- ·-

~

..

ı~:.;...~:

-~

---- · t~:3f?-r ~, _. ··

127.06.2002-'. :~.-;- _;]1_"~:4g;1s·
.1--~--~-

1..:...~.~

IKATiiJMDI

1-.--.--

·

:-_,_
_.,-.--~_
- ı=:F:~:- ~ : ,
~~:~~~:~

-.-

;

1-:*1!;_'__ -

Pal KAT!hlMPı . ,- · 1---.~ : -·_ ,"0?~;~~ ::-: [~:~~ ~
~~-~-~•~

-

~

.;

.·=·

•

· +:•-':'ı..L

-!~·~~~~;~
-~ ~
.~
~'
....,,.._

•.. -

=

Doğruyol Partila
r.1-.-·:·-

ı;"A..p.jfıı-.::t#.n

jKAtfüMADI
-

.._,...._.,_

.

Adalet ve ~~r.q~malKAl~l

;:;~--:-~,'

·

1 --~~•..;;:_
J.:!!
.:

.

\C

1

~

ı·
ı

~
~

1

s

· ·-. -j..:.:~~_,.
....._-... ·-•--~-. ··-~~~. . -

. -H·::.. ~: ---~ '·· . ı~z+~F :

Mfiliyetçi:Ha~~et PajKA1(~01 .
~~~-.;--'
Dernokratı~Ş.~lPartjKA~DI _ _ ı:.;.;.., r _'
ooğ·ruyor l:'~t(!Şi
IKAli,fiM.~J
_- ı~.::...~
-..:..:;,._--

-

;

saadet Partisl~~
~~~-~- · __
-12i~o~:2902:. ,..;--=·--~----~-~~-? . >Saadet Parti~i";:
~~~4; __
-.-l2?:~~2öOi"h~;i_:_~~::r-: fi:&~~ l' ·
MiUiyetçi 1-fa~k~t Paii<A$Q~F:::
·. · ·tzi.os;2004~Xii;:=· -~-~~(
..
· __..,-.
•
Demokratik S9J Part IV\ ıı~ty)I'WI
' --- -.-.~
- ·- - --<+~*3:i"- :
BağımsızMi~~~ekıli · ~:- ~~--- · ~tJL -.-.-..: - - - ·
~=~~+-,~~.
Anavatan Pi1tfsi
~Qt~ ·i
21~.m~~2oo2·-- . 1~4a~~. ·
Demokrat~ s~r Part' ~~~r: ~
27.'0&2002;;: · :·
1ôf4~~~ : -_.MmiyatçiHa~~etPa ~1'{~01
-. --~-·7.
-~ .-. ~:~~f.-, -, _
--~-

IMahmetMail

=

_ -. -

1KA11~MAOI

•

~

1~--.~
!:+;~~~/ -=~ --~21~oŞ:2oo2.. _~ ~~~;~ lt~il15 ;

1KA11~_MAP1 _

·!.

ı

~--"-'~!'-'.

._l?tos;2002: ·:·< ::~~-~~, ·

_:

IKAB~-

MilfivetçrHareı<et
Pal KATl®OI
•1
. . ..
. . ""

_

······---.-- .

,~v:oyu - --ı-~:~,- ·r Tarih.--.- -_: ·ı:;~·e-ıii~~-- ·

·ı

- -·

1+;~-~E;
-• _,·-,·:·. ::-~I4;~~~:J>~
> ·.-- ~ l~:§i~f[ :_

-_-

,-·'

:~;-~~~~~

..o
.;ı.

ili
Gaiiantep
'GaZiantep
'Gaziantep
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Gi~sun ·
ı
O\
\C
Ul
ı

ÖZDEMIR

Ali

TAŞAR

Mustafa Rüştü
MehmetHanifi
Mustafa
Hasan
Turhan
Burhan.
Mustafa
Ra sim
Lütfi.
Bed ri
Evliya
Mecit

TIRYAKI
YILMAZ
AKGÜN
ALÇELIK
KARA.

,~aziantep

GOmOŞhane

.

YAMAN
ZAIMOGLU.
DOGAN

ı Gümüşhane·

YAŞAR

!.Hakkari
IHakkari
Hakkari
Hatay
Hatay
Hatay

PARLAK.

ıfi$y
'Hatay :
ı Hatay·
Hatay
·Hatay
Hatay

Adı·

Soyadi

PIRÜZBEYOGLU
TÖRE
AYKUT
ÇIRKIN
DÖNEN
GEÇER
GÜ~Y
· KALKANMISTIKOGLU
ŞANDIR

- TARHAN

Hakkı
Hakkı Oğuz

SO!eyman Turan
Mehmet
Mustafa

Ali
Metin i
Levent
Mehmet
. MehmetNuri

flart~j~

ı

.- ~~;ıpgu

· · ı··.·

~ ~

Milliyetçi'Hai'e~et Pal KA11LMAOI
Anavatan partiSi ı KATitMADI
.Milliyetçi H~l$efPaJ KAB~t~ .·.:·
Demokrati~:söl Parti KATiLMADI
DemokratikSol PartiKABQC

Saadet~artist:

IKAT!LMADI

Doğruyol Paftisi

IKAlit~pr

••

~.

:

:;. -ra· n"h':::··..-.· :ı·ı!ı:~s,. a·a·
~-··:

.··:

••

ı

......

·:

•

•

~:~ t-~~~~~.

.. .

_ti.
•

~

·-ı~;~~~-· t .

... -...-.-

.. ı ~~i;.•.;.

._·

.. :. """"" ..... ı:;.:~;~:

;.; - . "

. -- .[21.06~2002.·: ·----~ -. ~1$!4,3::18.
-.-.-··.:-ı~;~;~~;=

...;_-

._. -.

ı~=~r=:>

-_;-,--ı~:~zF;.:_·

ı~.:_.::

DoğruyoiPaYfı~i~Tj~f-

~

-l27.o62bo2·:~-.~-~---~-Ti6:~:19 ,~

· ı-~-

Milliyetçr~reket?aiKA.e~~ :. : ~ - ~

=
a:

j2ı.mt2oo2:·. . -·· · . j"1"a~4.~41-,
: ··1-,:..~.~, ---,?~·:·:~ ;r-=:+!.P~;,: '

.:. . · ., ': ·. , -: -

=
.-

·

Saadet Pai;tiSi~.: · IKATiU,MDI
+;:~~
1;;.~~;::~;- -~ :
·· Mirıiyetçi.Hareket Pa KAti~-~~.~.-+- · ---~----, ~=~*~::_
Demokratik Söl Part
·- 1:1/fıv. ~.-.~:if!t~:; ;:
Anavatan Paı:tısi ~ JAa.;J~.~-~: .-:·:·! <~,-, 1~=~*~~
.. Doğruyol Pa:rlisi
IKA~I
; 1~.:...-::-: ::;-:~::;· -ı~:~;~~~- .: - · ·
Anavata_ıi P~rtl$i . ı KAıitMAbı
ı i.~:T: · '
·ı..::i!ll~' ~ ; · ·
Milliyetçi.Ha~ket PajKATit.MADI
ı~.;.:. ;;:.:> '-~- ·.:
l:::~:.t:.::- .

.\C

·,

'·

..

·- --ı~.L.~:

Doğruyol PatfiŞi ---JKAfi~ı

saadet Partis(~

,..!..ıj•J;ı/ -----ıvA-M~ıFii.l"\1

ı~ ı~

:·.·- " '

-.-.-

.

ı

.
. ··· · :

:_ .... ·. , ..; . ~=~~~~-

-::--~--7-:
~--

=
~

~"7~;--;:::) -<

·:J.:::: .- ~;!.i0: ..

MilliyetciH~rbtet Palı<A~~PI -·~: --.;ı;o::~...i;.. · -:·: ::_;·:~~-~~ ·.ı;:~E~-~
-.

~~-{~~- ~-

;.·._·.-

-~-:

··

ı·-;l:·:-.~:..-.. .• ..

,_. ~> 7:1Hf::.;
~~~i:.;·~~:~

·: .

0'1
N

lı<ABJ;lı~f~~--;~:7..-f27~062002"~- .7: .•. _. -1,6?42:~ ~-.
., .....;·:-·--:~----,.:c-:.--~~.,::.
.

r..-;tik. -~I:P jvAloı-fi'a&..;l
,."\JY. art IV"U.~
D9moNcı
Saadet P":•uSF.~

~;·."··.=_7J~~;;+.:,~-

N
-...1

..a:·:·

-~; :r:k?~ ~

~

.·,

..o

.ıı.

.-l-

- in -

Soyadı

.ıı_sparta

AKSOY

~sparta

GOL-

Isparta
Isparta
Içeı
lçeı _ -lçellçel_ .
ı_çe·ı

-_ MUMCU

:~Çel

ZORLU- ER
GÜNGÖR
GÜVEN
KAYA
KJLINÇ
- ÖKSÜZ
ÖZGENÇ
SERIN

• lçel

TALAY. ·

.lçeı
ı

0'\
\C>
0'\
ı

_l.çel

Içe!
!çel

.

-

lçel
·l~nbul

:_

Istanbul. . IManbUl
...:r
f.s.tSnbul --·
Istanbul·
Istanbul
Istanbul
.. , ...:i--

. -

TEKELIOGLU
YILMAZ
YÜCELEN

-ADAN·
· -- ·- -AGAOGLU
-AKARCALI

AKSU
-.

AKTAŞ_.

AL.. ANDlCAN

Adı
.. Osman Gazi .
Ramazan
Erkan
Mustafa
Ali
--Ali
Turhan
Yalçın
Hidayet
Enis
Edip·_
Akif .
M. Istemihan

ı

::

·

-~arlJ!'s ---ı ~~#:Qyu
Milliyetçi ~a~tet Pa ~@~, ~;
Dog"ruvol Bartisi
KAT~OI
1

·

:-:-:-1~:;

- : 27.06.2002 ..~--_:. '_' : :·. ~-~~ · . .

<· .. ·.

.

f Tanh·~-:-~~;-~ ;: 1~[~~t,s•·au: ._

• •. -_.:

.;...~-•..;:,_
-

~~~~~-~ _.:
-~-·~"'-·

.

:. ·-

··

·

:- ·

'

-=

tMilliyetçiHa~~t-~}~~~~~~--.n:. r-.;;_.="~ . _-->-~f:-~~;f{
!Milliyetçi t;a~et P81KAt{~l · _--:--ı~.-:~~
f~~~~~ · ,
- 1Milliyetçi f:far.S~et PaiKASj,J4 ;_~.; - - ~- l21.09:4öo'i~--<: '.· _. · ft§:5_?_:~z:-:. ·
1DemokraUk·S~I Part KA~I . :~---1;.~:....~h·!.f.:h~· t: ..
. .. ~~~~~ ;- ·:

..

1

..

-·

· ·.

Ayfer

IDoğruyoiRadisi

IKA~~~

ROşta Kazım

IAnavataiı-Parljsi

IKAitJ)JMDI

Celal

.IDoğruyolfa@~f

·IKA~I.

\C>

:·-

IDemokra~~ŞÇI PartjKAıR~ı«oı
:h~;-.·,.-:
)~ ":j;~~;7'~ :~
IMilliyetçiHa&.~etPajKA~I ____~' · 1,;.·-:-"·.H - -u;·._-~[~:~:;4: :

Ziya ~ . ~
ErolAhat' - ·

:::

Anavatan_Pa~si
~~~
~7.06.2002
-·_ . ~1S~~4:- · __·
Mnliyetçi Ha~ket Pa ~- J:4{Jv · :=_:=.:--- -· . . " - :._ ;:-;t!~;:; · -· -~ ·_
IAda!etveJ<al~nma ıl~iJ:~oı
1,..;.:~.;~ ·- ~-;:;·-~~,_-_.: ·l~:~~i:~·ısağımsız:MJQ~tvekı1iiKA~~~- · - · ı~.~.-:17-::+i~~!Doğruyol Pi~şi -~ IKAtjJ;M.Aöı
_--j~;-< ; _: ·---~···--·-ı~:~-;;:·~ ·

Cahit ·

Fadlt ·
·BOient
AbdOikadir

-

~
· -_ - ~

: :..

_'
-~~~1~·' ~
_,-~ l:~::-.~3- ;
· .\_/_,---_' j;!~~:~ : --ı

N

~

.· 1-:---.~
· -- _. !-..;.;~-...;_:~- --

.

_,t;~~~~~

0'\

=
N

.

Q

N

ID.emokrabX$91 Parti~~.;.
:: ·l27.06.2o62:~-~~--~ ... f1'~~2:~S::~~.
· IAnavatan:ejffisi lt<AEW;~r ~--~ J:27.@.20~:':: . . ::,~,-- ~1~~~9:· · _:'~- ~

_

IAdaletv~;~nmall~~~~-- ~'_:_f::;~.~

:;.~:;.~-_-Je:::?f~::

· 1Demo~~;~ÇI Part lı<AaQ~-': · ·: · : ·l27.0'6,2002 ~_.-~-~~~~-~: 1fi~Jıt2t~ _. .-:
-_ ~ -ı Demok$~~-$gl- Part 1KA!W~ _
~ --- ·I'2J.0§.2002· ·-~·:. 7-~·: • f;'~ı:ı1;; ., ,~ ·
-- JAriavatan:~si · 1~ MBr~L:.I~~~-~ ~ -----; .. ,_ -~
. ~ - --·-

itf::SJ_ ·

.,ı~.t:.'~,

.;

,ç

•

o
.ı:..

:·:~!~{

,_.,.

·.tlstanbul
Istanbul

!

··ıstanbul·

Istanbul
Istanbul
Istanbul
fs~nbul.

·

Istanbul

ı
O\
\Cl
~

ı

(s~nbul .
ls_tahbul
Istanbul ·
Istanbul
Istanbul ·
·ı Istanbul
· Istanbul
· Istanbul
·. Istanbul .
.' l~tanbuı·
, {ştanbul
· IStanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul

Parti:~

Adı

-Soyadı

ili

ATEŞ

Azmi

AYAYDlN
AYRlM
BAŞ .

Aydın
Şamil

BAŞEGMEZ

Mustafa
Mukadder

BUDAK

Rıdvan

..
, .~ 5.liti;_ oYu
·

·.::"•;

;~:t-

':•

_.f.

· ·sağımsızM.·.metvekili KA"Rl~AD._ı
Anavatqn P.a~si ·ı KATlıMADI
Anavatan -~aı:tisf-1 KAt.O.:MADI
•

...

· ! ' ..

.·.~-ı-.-.~-

•

Adaletve:K~IIdnma ll KAliLMADI
Saadet Partisl
1t<ATflfv'A,DI
BağımsJz MiltŞtvekilil KAT(LMADI
.. Adalet ve= Kalkinma ıtı<Afi~MAPI
Demokratik SQI Part 1KAJlLMAQI
Milliyetçi H~reket PaiKAıltWJ)f
1~ • . ıvATtic:MAQ. J
Dogruyo \r:~L;ıSI _. rvvjı.:. ·.'..

Ali .
COŞKUN
Nami·
ÇAGAN
ÇAKAR
Ahmet
ÇILLER.
Tansu
DemokraP~.§~I"PartiK.A:J(~~I
YILMAZ DOGAN
Parihan
Bağıms.ız_Mftl~tvekilill<f\ttQAADI
Mustafa
DOZ
· BOlant
ECEVIT·
Demokratik~Şol p~_r!IKAT,t~~DI
Saadet
Partisi:
lkAf(~l
EMRE
SOlayman Arif.
ERDEN ER
YQcel
Demoliatik.:$.91. Part 1KA$,\JL
FlRAT
MehmetFuat
Anava~n P~~si IKAti.~~ADI
ı..-··k'·~-;;.1 p
ıvA+tL·uApJ
BQ!ent Ersin
DemONati.
. GÖK
:·~ art ~!~.~~-ır: _
Mehmet,
GÜL
.. Milliyetçi H~~~et Palı<AŞ4L~ :i
GÜLER
Zafer
Demokratii(Sj?l PartiKA$.Vl:·;.
· lrfan·
GÜNDÜZ
Adalet ve Ka.t~nma ı ı KATI~API
DemokratikSôl
Ahmet
.· GÜZEL
..
-.. Part .KABUl:
., .. , :·:
" 'Anavatan,P.amsi
-~.
HUN
Ediz.
: MehmetAli
IRTEMÇELIK
Bağım·s~~Ml!l~tvekiliiKA~~th\01

. ..·· .....

·.

..:..::-~

''·.

-.-•.

...:·~ •..:.. ·- :(~~~~;- ~

......

~

·-- ......

~~;:~;

-.-.~

. ·[~:+.:~~- .
:•-.;.;:~·;-

-.-.~

..:~=~·

-.-.~

E

r~:~~:;~ _.g

. - . _,

~~=-~-~~
ı
.

~~--~-,··

J~:.g:~~

-.-.!- .-_· ·-:·

--~~c~,-:c·--

ı-·:ı:-..,-!i"T·

~~~-r;.~:.-·

:' .

-=
\Cl

-~

·u{~:~:;:. '~: ·. · · .::~: {~ii-4~.' -~:
. _.· ı..;..-~-~- ~-;Jf! ~-~; -~ +==11t~

..

·; .:

· ·. ·

ı-.-;.......

,,:~:~·:

H.-&~

·,:~

. . t.;;:-ttr.1 ..:' .·

... ···

ı~~.§&;}

~27.~6~002~;_:· ·· --

-ı-~.-~:- .. ......
... , 't··· -·~
. .--,---- .
· ___ =~=.-::-.. _. 1.27.06.2002 . · · ··
. .: --ı_27.Q~.2002_:~c.-;: ·
.· "; r·~.-.~

·

.J~~;-;-.,

. : -.: .:::.

N

·:

T1 ~~!<17

..- ..,, ...
;.-: · ' ·t.-,~+:;'~

.

~

.
s=
O\

·

N

·.·

-~

·:

··

~~6~~57 ..
· t.1Ş~;14
~~r-;._ztt~·.

-

· · · · ~6!42~19:
·
.,...
.

i ıı.;...,·

. ·:~;;:}.ı:

. :..:~?:·< ,.

-.-.......
!

/:

-~ :~-..

~·

t

l~*~~
·ı~*f.";_:

;:>_ •

~!-.~

1"

w

...':.·· , t

·:~~~;~~- ~·-

ı~~~.~

; :.

-·~

;;..~·:.-·
t ~,.~,r .. ~ (!.

· ;- .•

c.-·.·J~~E->·
.. -

~-

-~-i~:.g;~;4...

~··

o
~

ili
Jlstanbul
· Istanbul
··ı.staiıbul

lsta.nbul
'fiŞ~nbul
·IIŞtanbul

··IŞtahbul

ı

0'\

\C
~

ı

- Js~h_bul
_._ IŞt?.~n-~ul
· ~Ş~hbul·
;. lstanbul _ . .
:, Istanbul
Istanbul·
Istanbul
Istanbul·
.. Istanbul.
lstanbuı·
ls~hbul ..

·tf~tanbul

Istanbul
Istanbul
tstanbul
Istanbul . ·

Adı

Soyadt
KAHRAMAN
KANSU ·
KARAKOYUNLU
KA.RAKUŞ

KAVAK
. KILIÇ_.·.
KOZAKÇIOGLU
KOCAOGLU .
KOSE
. MENDERES
MERTNAS .· : .. · · ·
·OGUZ
OKUMUŞ

ÖZ. ·
ÖZKAN.

.. ÖZKAN
ÖZTÜRK
. PAK ..
SARUHAN
..
SERBI;ST
. SlPAHI_.
SÖKMENOGLU ·

lsmail
Hüseyin
Yılmaz··

Nazire
· Cavit
Osman
Hayri
Emre
M. Tahir
Aydın

Hüseyin
Nesrin
Ali
Nazif
Esat
H.HOsamettin
Sühan
BozkurtYaşar

Mehmet
Necdet
Sulhiye
Bahri
. Murat .

·~

Parl.f~~f ·

1,1if~:}p§u. · ~ ,;~~.~F;:~· )~aritl;~;~~-{J1~!Ş!atL

.· •;tWi..
-:ı:ınTI:ı<f:T'i'vA'Tiıt-ilh '"'l
ı :,'f L
· · ,..: -~ ,. ... v-L..~i~·f- ·..- ·.~~
Bağ JmSJZ ...M
lt!9tveNIIJI"\1"\ ~ ~
' 7•;:;"• :;. . . ;~ ?7rt-'7~ os·~#- ::· ~- · :
Adalet ve t{~I@nma ı ı ~.$~tt~:~
127~~2002~' 2~*-:5-:~·: ~-~,~~aa ·, ..
Anavatan Partisi II<ATfJ;MAt>ı · .:·. "j~...... :·~ _: ~~-- ?···:~.-l:;:~~? -~ - ·
Top!umcu;D~rijotmitl*--~1. ·, -···-:
~~~
::'.-~-~~~14~-+;7~;~. ~ ·
·Anavatan p~'ijlŞi. ~~::~ k.4,0t/D-:-~:.. := _. ~
· t~:·:·~;. ~
·. ıDemokratik.Spi Parti~~~~~- --~--l2.7;os.:2ooz./?;:. , li~~-s ;
Doğruyol Paftisf -~l KAT!;~f- ;...-. ·f-:::~~~ ~~- ~
-~ ~ ---ı;:~;~r:~
AnavatanParu~i
IK.ATI~I
·o.!~~~;~·'.; :>> · ı~::t~~~
·De.niokratik ŞOi Part 1f<A$fl.~? :·:. ·- '-l-27.002002": 'i... ~:.:~';· _[~42:;17 ;.
Doğruyol Paft)_Şi . IKA~pı .. ~ ,:. -~j.;.~)-. :~
. ----~~~:;!~<- ·! ·
Demokratik Set Part 1KA$~( ~
· .. I.~~~OŞ~q<l2- · > · - -~ f1'~4~Wr~
Anavata·n P~_riisi IKABP~1.2r~o6;2ooz· ·:~:c-> . --l16f4~'23 !:· •· . ·
:d
tP
·rti:,-•·lv"·n·
r.':j"D'
1
.
·
-,.~ .., .
,
1"\t'\ ı.Mi'\ .·
!:~. ~· ~-- , .;.·.;.•.... s." : .. .
Saa e a sr
-· .·.
-:.·. . .. - ·· -~....,ı·;·,,,.tFi''·
- ·-·
...
·- ..
MUiiyetçi H~reket Palı<ABPtf--~ '··
: . . l~ı~oş20o2:;:!J< .IH>?4~$ t ..
MilrıyetçfHa~et?alf<AıitMADI · ... h-~-.~?
1~:~:;~~;
oemokı'Stik~tit Partl~T!~I
-~~ ~~1.:.:;~;-t·r
Anavatan Paftfsi IKAT[~PI· ·. '=--:ı--~~.~·
,~~~=~~b

. ..' .."

-J.;:-. . . ·

~

.

__ .;. .-

· ·· ..

~

=
~

:

-

=
..

\C

;:_.: · · · . .

. ~"':..

~

·-·-~ ~-~~::·

.•

.._

F-:-...;.... · ·
·- · · ··· .

Milliyetçi H~~et Pal~~bth'J~~J~--.~ ·
MIT!iyetçi~~a&,~et Pal~~~/tnlc~.-t-4~;.:. ~, ·
Demokr'S~'~ Part 1~~~:~ ~-:
Demokratil(şö}PartiKPi®.Abl

··oamokrati~~Pa.rtl~mm:.i.
Miniyet.çi}f~~~pt Pal~11~1
:.;:~_~:· -

~,.-i

:~:~;~~:~ ~_-:·

~- -. ~·:···!.~;~;;;

· · ~ !:;;:;:~.::~·

:.
.·. -

.

:,

:=

N
.....:1

.

0'\
N

=
=
N

·

-~_-,,:.j21Jl6':20Qi,:~-. .j;_1B1~-=
: .:--~F~·.;;.· .1,~ -~:::~~:_:; :j~~~{? -? :~ -~.
· :· 7 l~t-:0~2002_;·~'"ı~;::.,,~b1~~1-~ , -~·

· :,:J~h. :~ : . -';~,~-~~i-: E~~~~.":: .. ···-

- .~:.~-~!~)

~:~

,,.

o
.ı:ı.

i::~.:<(~:

In. Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul·
Istanbul
IStanbul
Istanbul
Istanbul
l_st~_nbul
ı
Q'l
~
~

ı

·Istanbul
llstanbul
llstanbul
'Istanbul

lzmir .
lzıiıir

lirnir ·

lirnfr
lzriıir

lzmir
limir
Izniir

Izinir
lzmir

·

-· _Soya_d1 ·
ŞAHIN

. TAN
TANER
TANTAN
TOPRAK
TUZCU
TÜRKER
VERKAYA
YAGIZ
YALÇINTAŞ

Adı

· MehmetAli
Ahmet
GDneş

Sadettin
Erdoğan

Ş adan

Masum
· Mustafa
SOieyman
Nevzat

YAZlCICahitSavaş
YUMAKOGULLARI Osman :
ZENGIN.
Bahri
GOler
ASLANBAŞARAN
Saffet
Burhan
· BIÇAKÇIOGLU
B. Suat
ÇAGLAYAN
Işın
.. ÇELEBI--Mehmet
ÇÜMEN_
Salih
DAYlOG LU
Hayri·
-DIRI
ŞOkrü Sina
GüREL
Yusuf· ·
KlRKPlNAR

- Par(f;~1- ·

:tMl_~

1 :,

_~._

.. -- . -··· - BS!1~;t, ..:.

': -; -"'

:PJ::pyu ' ':·r--.·-".Tarih··.·.·

.:f-.f~~~!saau

. - · ·:· .: ı:~;f:;;~ ;:·

Adalet va Ka}ijıma-I!KA~MAOI -ı~r:-. ~~:
Demokı"atik-$tifPartiKATJ~MAPI
...J-!~·~:
AnavatanP~~~-~~Tit.:~l
. ~-~l~
Bağımsız MtuetvekilijKATlfr.MApl
~~~~-~
-

-~ -;:

Demokrati~- SQJ Part 1KABUL;

Saadetf':aitisk

'~-... ~

.

Milliyetçi Haı:e~et PajKABQL_,, t
Demokfablr~ol PartiKABtrÇr,: ~Ada!et ve ~OO,iıma ıl KA11~PI

:·.
IKAııı~oı

Saad~t Parti~i,,_ · IKATllMADI
Demokratik SoiPartjKATıt..MADI

~

j:.;..;?.;.f;:~{ · ~

Demokratik.SQJ
PartiKATlfrMADI
-~~~~.!'
· .: ... , :-~
~~~4:{
. .
.
.
.,
.
..... .. .· .
· ·Anavatan Pai:tJ.si 1~ ~~tl~•..:..~
.. --~ ·ı~=~*f~ ~Demokratik &l-l Partl~~-#ru~J;.:.. :·; ~--~---~_. ~4:f~( --~.

~

=
~

· .-f~=~~r:(. '"
..:.,' : · -~-~::;,~~~~---

. .

·

...

:1'27.06.2002;_:; ;: ·.:·, J1~;~~J2 ~- . I2T..Da200~;::;!::~::~:.-· :r1~=4~16\ : '

:
· ·ıır.ott.2002i~.: ;;. '· :"-. --11~{8-;: -·
- 1-.-.--.. >.::_,.J+:*ttt: ·_; .
1--~-·"7'"
::,~ . 1~=~~§:~_; ·~,
1..:...-.~. . ·. . l~t:~+ ı.
-~~~;::.· ~-~

· . -~:-- · ~ . · · l~.lt~; ~ ·'._

=

~

N

~

Demokratik.SOI PartjKABQLi:., _·
-127.0~2002
·· : I18I4,a;:f7 ·
Demokratik ~qı PartJ~ J:A,Bv~-.~~- ;:
· · : ~~· ı~:;wJ·.

.

Demokratil<~şofPartJKAiib.MAPI

N

AnavatanP~i-.Jı<AB~.~;:

.:'

Demokratik~9J Part 1KAB~~~--;;
Demokratik_S,ol PartiKABI:l~. ~-~ .
DemokratiKŞQi Partii<AtlWAoı

· ·.

l-..:;..~.

127:~06~2002::·

127-06,2002
.·

ı:_~::..:_

..:;.·

' ı i!:1~'. •:·

· ·-. · ·

1-~~6

N

oQ

l

·_.

1'1.6:44{26 ~ .

~ -~- :12ı:.nS.:2002~~~-11~~t6 ;_

Demokratijt~·ql PartiKAT(~MAPJ
j-,;.7.~
MilliYatçi·H?~~tPai~T(JAfMöf-u :. -:·rJ+;~
•; :''.::}

;L · -· · -ı~:~;~E~-

Q'l

·

··c~- -~~~~r ~-

. ·.. ·_ --.---ı~:f~f

;

~:.~l~~~:~_--:,

·. :~- ~~~.ii::~·;t

·

..o.c:;..

ili

ı
...:ı

c:>
c:>
ı

'lzmir·
lzmir
lzmir
lzmir
lzmir
!zmir
!zmir
!zmir
!zmir
!zmir.
!zmir
lzmir
ltrnir
lzmir
'Kars
.Kars

Kars

-Soyadi
METIN
MUTMAN
ORAL·
ÖZCAN
SAYGlN
SERDAROGLU
SEZGIN
SÖYLEMEZ
TANlK
TANRlKULU
· TARTAN
ULUPlNAR
VATAN
VURAL
AKOZOM
AYDAR.
BILGIR

Kastamonu

BAŞESGIOGLU

K~stamonu

DILEKçl· ·.
SERDAROGLU
TEKlNEL
BAKllR
CEM

K~Stamonu

Kastamonu
Kayseri
Kayseri

Adr
Hasan
Atilla
Sümer ·.
. Mehmet
· ışılay
Rifat
Rahmi
Hasan Ufuk
SO ha
AhmetKenan
Hakan
Yıldınm

Kemal
Oktay
llhan
Arslan
Çetin
Murat
M. Hadi
Mehmet
. Nurhan
Harndi
· lsman

·Paij}~~---ı~~tF? Öyu · · -· ·ı.C.' --~- TanW~~---~_::g:l~3~~~ ·
Demokratik;:S9l PartlKAll~MADI :·_,_ ~--!:~;-.~ ..:'·"<- :.· ·' J~j~f~ ? ·

..

Demokratik;Şöl PartfKAT1~MAoı·

ı ~-.;;::---

:·

l:{+#T ~:<

~

=
~

~

.

AnavatanP:af.iisi IKAt.ıı:MADI . '_- v-.-~ :;,_·~----~--~-~[~~~-,~-Toplumcu D~mokratiKAaVL :·
·121.0~.2002 .. :_- .. :. l1Ş~~~1S:...
Anavata~P;~rtisi I~V~-: ·
· .,J2?.0_?.2002:,:·:~::.. ~$:4~:24: . ·
., rtis'ı
jKAJI-·tM····ADI
:1;-~·-·-::·:. .. ,;~~-~--:.·
.. . -- ··· 'l··-:--7:_~-~~
:;;,::A-;.::~- ··· ·
Anavatan Pa
~
;":: .. :
Demokrati.~:S.QI PartjKAn~MAOI
. -~~~~:~-- .:;: .
---rf~~~~J}
DoğruyolPartisi · IKAllhMADI
.. .:_.r-:-:~
:(~-5[~~~- 1
Doğruyol P8_ffisi
1KAÇttMADI ··: :ti-.-J;- . :~ -}~·:j·?~: c· J.Ht:_4~:,: ~ ·
ı
~~·:.
·r·"·;.---.1-;··. .
MıllıyetçıH~~ketPa KATJIJMDI
. · -.-~. ~--~·-·:. · · ~:*":-!ı-/:.t<·. :~·,
Oemokratik.Sol
Part IKI'.. r···.
tlil '-"":>'
1.-Anvc..;.t-~..;..~ ·: . ___ ,·,~t~~~~- -~ --~
- .
- -·
--·-.
.- . . .
-t~. --~-,. .
--~
: ....

.

.= .

!,.

•

-

-

....

::

····,

.. . .. ·' . .. . . ... -----,:-. _:; .

.

"'!

"""'
"""'

\O

:1'"

DoğruyolPartisi
IKA'U.~MAIJI ·
:r-.~~;.....;. ._· :· .: ·_ : ji~f~:· t.; .
DemokratiK$ÇI Partii<A$Qt:~.
· _. :.127.0~).~00?··.\·_._._(:. ,!Jş~~~t1ş: .. ·
Milliyetçi Harsl<etPai~•F®i91J-4te~L.I~~-:-~ ' "7/'' ·· ·. · J~t:t~~ 1·
Anavatan_P.artlsi 1KA1f~MADI .. ··: f.;-,.;...7-·
.~- t.;_l4;:;,,·: ':·
• . H.·····:t. ~ jvi..~'1MAD.
--- ı· -- .- - . :_ 1--.-.',.-.-....
---ı:· 'ı·)~:;.-ı:• ..
ı ıyetçı ~ll.et ra JVtl.-'1~.
... .
.. ,;.:..~:-:..:, ~:. .

Mn'

:. -_- -~If.!~~ : ; .
Anavatan PMisi .. 1~: '-. -...·:J27.~.200f : :· · .}1§~:01.
Demokra~§D.I Part 1KA'{~DI · ·-:_t~~--~ .
~-~r~~~-: ,.
Milliyetçi~etPa!J<A~I
.-~t~;:-~~
-: ..:-~ ~ l~ğ~:,_ ~:
Dognıyo.
.. tParlisi
,, ....

.-:

..
N

.
.

...:ı

O\

N

c:>
c:>
N

-:·

Mntiyetçi ı;~et Pa .

... _.

Demokrati(Ç~ Parti~'Çf~ı
• • i'.

=

·-ı..··:

·:_[_-;!~~:~

·

~-. '_,_:~.:.:·.- ff:5A!~-~:
.: ; ; :~:.{~1~ ~~

-~-

·, ·

o
~

in
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırk)arelı

Kfr\<iarelı
ı
...:i

=
ı

IKı(şehir
!Kırşehir
1

Kocaeli
Kocaeli
Koeaeli
Kocaeli
K9eaeli
Kocaeli
Kocaeli·
KoCaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya·

Soyadı.

ÜSTÜNBAŞ

·Kırklareh

KırŞehir

ı

.ÇAKMAKOGLU
•
ESEN
GÜL
KAPUSUZ

·

YAKUT
KARAGÖZ
ÖZBILEN
TEKIN
HAYKIR
MIRZAOGLU
TE CER
AKŞENER

ARKAN
BATUK
ÇALI K
DURMUŞ
EKŞI.

GÖNÜL
IMAMOGLU
KÖSE
PEPE
ARI•

Adı

Sabahattin
1
Sevgi
Abdullah
Salih
Hasan Basri
Sadık

Nural
Cemal
Necdet
Mustafa
Ramazan
Fikret
Meral
Ahmet
Mehmet
Halil.
Cu mali
Sefer·
Mehmet Vecd_i
M. Turhan
Kemal
Osman
HOseyin

Partıt',\

·ı·

: · ;f'~r~pyu

. . Milliyetçi Ha~l<etPa KATI~I
Doğruyol Pamsi
KATILMADI
Adalet ve Ka:i~ma 1KATI~~OJ
AdaletveKalkinmatıKATit}.1ADI

Milliyetçi Ha~,ket Palf<ATILf\1AOI
Adaletvef<alf<jnmallf<ATI~MADI

.oemokratik_$91.PartiKATikMAQI
Anavatan Partisi !KATilMADI

. • ·h~,·:: ..<:Tarih.·
~.--.~

_.,~ · b~~~~1$~ti:·.

::.,:·: ·.·_: . ;: ~~*g~-?
~- -· . ::~::~:.,<,;i:

---- ~

. ...· ~:~:.;. · -:~~~:-~.: ~f~~~
· 1~.~....;..' ··· . · · I.;(:~W;:J
ı~.~...:.:. · ~- ·<<.:~,~ız:::::.:~;~·-'
ı~..:...L ·
-_:_.,., ·1:7:-:-::+:~

·:-

·

:· · .. -.

. :··

~

··

.. ·. · .
:

·- .·. l~!.:;::;r: •.:

·ı~.~-~

-:-·· ·.

1-:.~-~

~~=~~;i~

t:=

:; ~ ',

-

-, .·

Demokratik.SöfPartlı<ATil~DI
ı~.-.~
,.> :~- 'I~H:s:?
MilliyetçiHar$J(etPajKATI~DI -~~~-~. :. · :~·'''··: -H:.;,::f;~< -~.

:

·

~
a::

\C

';

.. ·Milliyetçi Ha~kefPaiK~:n~MADI · · . H~-. ~· ~.-. .-l~~::t?~DemokratikSöi.Partii<ATI~MADI
. · h-~-~. .:;_:_-:·.-:·-.:~1;:;~;,;:.:
Milliyetçi Har~kefPalı<f\lii;.MAtlı
. ·ı~.H:4.:~f2 _:
DemokratikSofPartiKA1J~Dl
' ·· ı~~~-~
l~:~;;;~:i: ·
Saadet Partis_r:
KASt[t;_
2_7.0ft2002
~•5:;44;?9 ·.
Demokratik 891 Pa -,.,... " til Bri: .·:---~
~:;:;::- .:
Milliyetçi Hare~et PaiKAT~'M!\01 --. -1~:~. ~
·ı+=~;+~:}~ ~:. , ·
Anavatan Par\ısi II<ABV:~;~-. ·,:
l2.i.oa~2oo2 ·· . · .. :. ··-1~~;~2:30 ·.
Adalet ve ~kioma ılıq\TihMAOI
H~:.:. ~
-~·--·:= ::-:.-~H:~:~;~_;
Demokratik:Ş9t,?ar!J~t~pı _- -_-:- p:~: :,~
.1~~:,~;~~-:- " · ·
Milliyetçi Hare'ket Pal t<ASQC,I-: ;
·-l?:7:os{2oo2. ~ .- ·ı ta~ ,~ ·.-·_
Adalet ve Kal{{i~ma ll ~Trt~A.~I
.· ı~.~. :-~~ ~·=-.~ ,': '1.--::~S~~: ~ ~:
BağımsızMnt~~ekilij~TI~AÖI
-. ~~~~. -~ · '.~.ı~;=ô:-_~:-T~R~,~~- \: . ---

..;· :_·:. ·

N

...ı.

0'\
N

=
o
N

: t . :-:--·
..
· ·: :·_ :_-

-.-

·. ~~-·~~

L~~:;~t

~

.-,.--__· ........ -

:~~-~ft~~~:,

t-

·

o
.;ı.

:{(,

_ in·- .__

Soyadı

Jk~iıya ·
-

K.ônya·

Könya

ı
~

=
N
ı

K6nya.·- ·
Konya·--.: ..
Konya· : · ·
Konya··.
Konya · ·
. Konya
-rKonya
ı Konya
!Konya
!Konya
KonyaKQtahya
K~tahya

K9tahya
KOta hya
KQtahya ·.
Malatya ·
Malatya·
Malatya
Malatya

.

Adı

·Faruk
Vaysel
Remzi
Ali
Mehmet
Mustafa Sait
Teoman Rıza .
Mehmet Emrehan
ömer·
Hasan·
. Mehmet
ÖZkan
Lütfi
MehmetAli
Cevdet
Ahmet
Emin
. Seydi
lsmail
Miraç

BAL
CANDAN
ÇETIN.

..

.

GEBEŞ
...

GOLHAN
.. GÖNEN

..

GÜNERI
HALlGI
IZGI ·
KAYA
· KEÇECILER
ÖKSÜZ.
: YALMAN
-YAVUZ
AKÇALI

DERIN

. KARA

KARAKUŞ

KARAKUYU
AKDOGAN·
ASILTÜRK
CANBAY.
COŞKUN

·

. ··ı··
Pa~i::.

. ;j

. L: ·:::-::·~·a·
______L; ~{~- ·_yu

. T --.h·:---

7tv<:·~~;-Sa-

:E.:;~~~:~

_._-__: an

•

ati

Milliyetçi H~ts~et Pa 1i<AŞYL: ~ -. ~----·~_j27.Q6.200?:· ':
. ~f.~®~~O- ' ·
1KA11tMADI
SaadetPadJsj
.
'-~-:_
-.~.-:>:·
~--_:~~-__.-~--·---- -·
~-~_:
.... _- -T:::$~\-1~':"~- . --:t' ..
Adaletve!-I{Ş~nma ljKAŞ,O.L_ ·
. -.. f27.Q6~2002~:~-----: ~-h1ti4;26..
Milliyetçi H~reket Paj~UL
· -· 127.0~.2002 . · .··· .---Tif~g~3o
ooğnıYoı:P.aıfİsi

-_

IKAfı.LMADı

,

DemokratiK·Ş.ol PartjJ<AaUL ~

·. -. l2'T.062002·:.:· __ : .. I~Jf;4?t1S

:-: · J~-t!:~~- .

-h.-.~-

... ;[-;-{ ---;_:_:-:~~ .)~{rr:~:

Milliyetçi HŞ~etPali<AŞ.Vk:·,, -_---- ~:~~7.()6~2002 . . ·-J1,6~~:35 · ·
Anavatan P~ftisf-=] ~T.i4MA.oı
. ·;li~.:..i ..
.·Jr;~;f.~
Adalet ve K~lki'!'!1~JJ KA~Qk :
· ".I27.Ö6.2pQg'~,.....--. J1~~;~q:
SaadetP.a_tt(~t
II<A]l;MADI
1;...·-.~
·:~-,:_-~-c
Doğruyoi_PMisr
IKAU[:MADI · · :1---~~ -~~"':
ı=J-4;+~
Doğruyol~?.r:tisi .IKATILMADI
· --cF~-;~:l~i~':f~~ SaadetP.artfSf- · IKA1t~DI
··. 1-.-;--~- ~:. · ·ı-~:i!;;.:~
Demokratik:$ol PartiKAl"il;f.W>I
·ı-.-:~
:ı~;~:~f
Milliyetçi H~~et Pal KA.~~ -:_(~7.Ô_6.2002 ·.. · . · · l(~4Ş;p7_· ·
Değ
1
ri..;..ı; •
I"A'-rifMADI
l ,. ..
·t. ~;~;~~
....... ·.
ruyo r,~'IJSI
1'\1'\ ~lJ;o .. ,.
. ~--~~

"'

..._· -- ·

.:, ,, ·
··
-:h;;;;;:. , _
.

.·· · :

Oğuzhan

Anavata~J~~qisi
saadet Pa~~

1KAil.QAADı

Yaşar

S_aadet:P2rtısl
...... -~........

1~
L.-~;;......
. .-.... -~--·- fc.AI'lv,,
'7U ~
._

Basri=

Milliyetçi B~@~et Pai~Jıt~.Aei--:~:r..:.=:·
,:..-.- ...

~~~~-. ___ ·u :::·

.·f~~<·:

. ~·-·

~

~

·_:.-· · ·

-

MilliyetçiHş~~etPaiKArtı;.MADI

ca

+~-~-~~··:·--~.-::.: ~rd~fi.J;-·ı2.fo9.2oo~
~ tt§:~2:'1s

Milliyetçi Hafel\et Pa]KAŞUJ-~~ --Saadet Pai]~i :__
KA'{J.t;MAPI

1

!-3

,[27.Q6.2002 ·

}.

-=

\0

N

~

C\

=
=
N

N

{t6~~?:'1Ş

.. ·· · -~ :[-.-~~ - -·· - ·:ı~tf{~1 ~ ;
~

-.:

..

~.

···:: · .. ·; •.J:~;~#;~
,, _,.. ~ ·..
~- ~,.X-

- Jh~~1;~ .3
.
.. :.:y: ...

.-:.....
~

":"·.:·

~~~

o
,;;ı.

.

.•...

ili .

.·Soyadı

Malatya
Malatya
Malatya
Mariisa

ı

....:J
Q

~

ı

DURHAN
KUTAN
ÖZAL
AKÇALI
AKGÜL.·
ı\1\a.M~
ARINÇ
Manisa
Manisa
BOZDAG
ÇETINKAYA
f'.:'~iıisa
-ENÖZ·
~~jiisa
· GÜLAY
Manisa
Manisa ·.
PAKDEMIRLI
MŞ.nisa · ·
SERDENGEÇTI
YAZAR
.~S,hisa
DOGAN
·.Katıramanmaras
Kahramanmaras
DOGAN
Kahramanmaras
KAMALAK
.K~h@.manmaras · . KAYA
K~hramanmaras

Ka~ramanmaras
.~ajlrimıanmaras

KOCABAŞ

ÖZBAŞ

SAGLAM
SEZAL
K~hramanmaras· . . TANER.
ADAK.:
Mardin

'KahraJ1ianmaras

Adı

· Namık Hakan
Recai Mehmet
Ahmet Tevfik
Rıza

HOseyin
BOl ent
!smail
Mehmet Necati
Mustafa ·
Hasan·
Ekrem
Ali
M. Cihan
Ali
Avni
Mustafa
Mehmet
·Metin
Edip·
Mehmet
Ali
Nevzat
. Fehim

•(;:(;r!~;-.

Partr~:r

.. 1

:: ·tj~:~··::;.
: ~ :·g{~y~

.. MilliyetçiHa~ket Pal.ı<AQl;Lt;f': ·'
...
IKA.Jl·.i:i'•A""I
Saadetpartişı,
~'(ı u
Anavatan Partisi IKAtt~M}\oıDoğruyol Pa~si
IKATO.i'MDI
Milliyetçi Ha~k.et PaiKABJJ4. ';: .
Adalet ve K~l~inma ljKATI~fr{AOI
Demokratik $~1 Part 1KAB~~~ .· :
Adalet ve Kalkirima liKABIJ.F
Milliyetçi Hare_ket Pal J<ABQW- ·. ~ ·
&..;.-t
I"A'J. ·~MAD
Demokratir.;.1\'.~
.. Part IV\ ·1~ .... 1
·;.ı;'·
l
Anavata n Pa,.u~ı
._ vA·J·ır~i"D:
N'\ ~~~_ıl"\

1

.
- . -. ••

•

~~ ..:;:.•..h:.

· ..

'!~

..... ~

~;-~::::~_-

. . _ f .· ·.. :~: Tarih~--<·- ·t~;-~tf?fftSaati
: -·127.0~.2002·
ı;.;,~...;_

.·· . ...

·.--~~ı~.~.~~
ı~.~.-7-

·.·

. ;·; ; ı:..•;,;.o~·:_-,
. .. _,.~-•-.· .~

·

:·
.

· . :-~~:--... ı~;;~~ ~ ...

. ·ı~7~06~2002· ··.
..

I4~~1P

.

h·-·-:::- : ·,:_-·· · · b;=.-;*':_-: :·

]27..06.~2002. · ·

1;1~;4:}:26 ~

ı

.· . :.·. . . . ... ·... ~;~~~:.
..... ~:.
ı;

~.-.-f-

··

ı.:..·..:.~-

. . .•.• :,

.. .

~.c.;:jO".

~

. ~,:.;;....:.t:\, ..... • ~~-..-1~.:.: ••

MilliyetçiHareketPaiKAB~~'- :.: ·: ·j27.0q.2002·, ... -~:.:" Jt~~~;4o . .
Demokratik·$olPartl~~ tGAB~J--.~. ;~
·:-~--·:_
l~=~i.f:~~ , ·
Anavatan Par.ti~i . ı KATiğMAOI ·
. 1~;7.~ ·..
-l~:f;t.~ r .·
Adalet ve K-alkinma 11 KM VI#:.; :
· 127~06;2002:_.: .' · · . ···ı·.1q~;Q2· ·
Saadet Pa'rti$L.
1KATI~~ADI
1·..;..-.~.
1~:7:~~
Milliyetçi Ha.i'~ket PaiKATI~~1Al)l
ı~.;_.~
1~:+:~:.-;;~· ·i· :
Doğruyol P.a·
·ttisı'
~ .·.--.

ııi~o:rıtıtAbı
'"" ;...,_.....

·. ·.

1;.;;.'- ~
. ...•.•
_:_; -- :-··~-

~ t·;:t~*~
. : . ı~:-·. : :

=

\C

N
....:J

.

0"1

~·

Q

N

·· ı.-·.;..·~·.·;

·--~~·='4-~ ~~-

Milliyetçi H~~k~t Pal K.A:8~4· ·-~ . ._ - ı27-.06~2002": -:-~ . 'J1~-=4.~:15 , ·
... .:ı:···------:rv.A·J·I·t';M''AD.
1
. .:
:· .: .,. j-·:-:.-:;:,:,....
.~-~~,~-Doğ ruyo.1P:.c:n..u§l
ı~ .~.. . .
.·ı····
~-~·'"=:' .
_
Adalet ve Kat~jıma ııKATI~MAIJI
. -ı--·-·7
ı~;~~~ . .
Milliyetçi fi~rek~t Pal K~ kl18vı.i~--.-f- =· · ;_, .>:.: ~~~~~~~
··saadetP.am··:o~:·.
ıKA·TiifA~·A·t'\ı
.····ı;~-;-.-----;.:
····:: .. -ı:-.-;·
.•....;·.
S!_;
· . -~!:' ~:-~
. · ~.-.. _.
~·~:--.::--· ...
~-:~.~:.

?:

· ·h·=~~tt~ 1 ·
·:-;··: I1Ht~fa-:

.1~7.06~2002, ,:_ ·.. 1'1R~~~;~1 7 .
~ · · 127~oş.2oo2·.. ~~., .' ::~ : ı;ı6i:4,2;2o , ·

\ :

~

=
~

:/;;~-::r~.::~

o
.ı:..

-ı

ili

• ÇELEBI- - ERTAŞ
MUSAOGLU

Mai"din
_,Mardin.Mardin
Maroin
Mardin

ŞAHfN

TUGMANER
DIKMEN
ERGUN
-OZVER
-TOPALOGLU
- UZUNHASAN
- YAZIC1
EKER
KEMALOGLU
-YAVUZ
. YILDIZ -_ÇEVIK
-- ELKATMIŞ·
- TAŞKIN
BARANDOGANLAR
LEVENt,ÇABUJ(·· · _·ENGINYURT _--

_JMUğla
-Muğla

-

M~ğla
-~Uğla
ı

=

--..l

~

ı

_M,üğta M9ğla
M---· _'"
. ~ş .
Muş
tMüş
M.Uş
Nevsehır

--

-ıN~vsehır

1 fi§vsehır ·

·Nig'de-·.
Ni§de

Niğde-·

Ordu
Ordu

.Soyadı

--

-

ı-

Adı

ı Süleyman
Ömer
Metin
Veysi
- Mustafa Kemal _Tu nay
Metin
Hasan
NazifFikret
_lbrahirn
Zeki
Erkan
MOrntaz
Sabahaddin _
tsrnail
Mehmet
MOkiernin

- P·a.:.ı:.:1-"t;:'
ı An ata ,

- .An:vaıa~~:

Doğan

.·Eyüp
MOkerrern
lhsan..-- Gernal

';ii.·

_ Doğruyol Ra_~isi

:-;:-;t)Q--y-·u
; ; ·')it --· •.

rıtt"·

ı

__.,..

r. .

---~-- --ı~~~;:~~~a·ti:
.~~-4·~~:~~~- -

·--

ı-

IKAUlJMDI

-·MA·o·

=

~

~

..: -- :.:.:.~:--~~-- li~~~:~ .~:; -1~.-.~ --1~=~~:~~ . -

~ _-__:1~.~

-

1.;..•.;...~

...

.~- -- ·

1-~-.~

Miliiyetçi -~are~et PaiKABO~ -;:
·
-p~- sı 1VA
-I'L'
ı An avatan
IV'\ . ---·
oemoklitik_:$Q.l Part 1t<Aaw~. _:
Demokratik,$$.1 PartU<ABML~- -----'·r·

~

,;i•• .

··>

DoğnıyoiP~rtfsi - !KATi~~~
DemokratiltŞoiPartlı<AtfLMADI
Demokratik~$.QJ PartjKATjkMAiJI
·m·
·• •

-;; Tan"h·-.

--- ı·-

. . . . . . . . ·. .
?JS,tMvc.~:::: - :~;z~·;

f

-- ı ;~$ı:: : - :_--:~1~;~?~>

- -. 11~;4g;29_,;

I27.0ij.2002

=

--1~.-.~
- _._
·- --:
1~:~;~
~ ·--~·-: ;~:-: ~
· 121.o6.2ooz. :r:· ··~--: ltŞ:~:41,. _127.06.2002- :-:· - ::- -II6:4ı;2a:
• :·.- --

-

·) .:_

\ C)

. -, -_.

Dôğruyoı P~Şi
IKAtı~MAoı
ı- ..;.~
-ı~:f;~~n·; ~
ÖemokratikS()J Part KAT1~MAOI
. --..;...~ - .::·::~- t~---~·, ~:H~ -~ Anavatan:Pamsi
- -. 1i1H5ri. · ~.-.~ :·; ::t- _ ~::e;;:_ ~~ _
_DoğnıyoiP~rti~i

-~~IJJ96c;,-L,..j-.-.~.~

Adalet ve KŞI]d,nma ıl~ı1b~_l
Milliyetçi H~~~et Pal KABQL .. ·- Adaletve~~ıönma ljKATI"il,Wll
MilliyetçiH_~etPal~·t.·>_;::

Döğruyol P~L

· -~~"Jl!fMpl

j-.;ft;~--·

.

C\

ı~~t~f',:~

1+.-.-::-- -·. :.

-121~0~.2002 -: l·":~.-~--: -~ -~

N
--..l

.

---

-_ . 116:42:19-

..

----

ı :~;~;t ~

N

=
=
N

-

_- ._.. 127.06.2~~:~:--_-. f1.$;~g:35-

: 1~.~.~.

l~;f;~:;

,

Demo~U~§ÇJPartiKA~AD.-1_ -~ :--~~~~~.2 _ -:-:-..::~~~~~-~- _._
MilliyetçiH~~ketPal~!~k::./.
: - ___ (2toa.2002: ·--_-.~--(IQ.~2%16-- · . ~->; ~.-_:·_

--

---::---- .,-

--

J

-

~;~~ ~

o

-~~~~-~
--i :;~-~~fi§~--,.i~

.c:..
1

- ili

ı

=
-...l

til
ı

.. omu ·
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Rize
Rize
Rize
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
S~karya

Sakarya
Samsun
Samsun
·ı samsun
Samsun.
Samsun·
Samsun
Samsun
Samsun
!Samsun

·...
-

-Soyadı·

FATSA
KOÇAK
KONYALI·
. YILDIRIM
YÜRÜR
·. BEKAROGLU
KABIL
YILMAZ .AYDIN
AYHAN
ERCAN

Adı

Eyüp
Sefer
Hasan Fehmi
Yener·

.

SAVAŞ

. TARANOGLU
ZIHNIOGLU
. AÇIKGÖZ
AYDIN
CENGIZ
ÇAKAR
ÇINAROGLU
DEMIRCAN
KABATAS
KAPlCI·.
SEZGIN.. ·

.

ŞOkrD

Mehmet
Ahmet
· Mesut Ahmet
Nezir
Cevat
Nevzat
ş. Ramis
Ers in
Osman Fevzi
Yekta
Ahmet
Tank
Mehmet
Vedat·
Ahmet
Kemal
Şenel
Erdoğan

Paiif~

.·

.ı <.J~~()yu

·

. . ····-:-:--:- .
..: Tarih·-:·-~.
.
.
~

·t:~c:;o;.=~~--:

·:.. .•

~~-~;~~ı:::::Saati
····~:-:>".;;.i-·:;· :·

~

~~~-::
..
~~·~_

~

.
Adalet ve Katkinma 11 KA.T!~I
·<ıf=~~fo:;
Anavatan=partlsi 1~1 ~vJ:....-.~·
Demokratik SOl PartiKATf~MADI
. =--ı~.-.~.
··~=~~:.
Milliyetçi Haret<et Palt@ldt. •:ab1SvJ:....-.-:::.:~=7.;·~:
·<: ;_..... ı:-:~:~>
Anavatan Partisi IKATJ~MADI
·-ı-.-.saadet Partisr
IKAT~~MAQI .. .
ı-;~.~
:.:· •.
J
.;
Anavatan P?.itisi 1~TI4tJADI
':7-:-·~
~==f!. r~ .,.
...
Anavatan.Pa_rtisi. IKATifJMoı
~=.U_;,.'.~
1~:~~:~;
.:
Saadet Partisi·
IJ<ATi~MAQI
-.-.~
__ .: ·._;-;.~·!:- :· .'
1~:7:?r;.~ .•·:.
Saadet Partişi,.
1~TJıMADI
27.~.200~. ·.: .. : .. -~1S:Z~:?9;; . '•
.. Doğruyol Partisi
1KABUL- ·~ :
..
Demokratik $ql Part 1KATftr.MDI
~:~f.-::~ :
.~,~~;2\
Anavatan Partı~i · !KATflMADI
..
Milliyetçi Hare:ket Pa 1KATilMADI
·• .
~·7·rr-~
.,;_-~·Demokratik S~J Part 1KATI~MADI
..........:..v·:
~~~·~-:
. . ..
Milliyetçi Ha~ket Pal~TlLMADI
.• ...•-.... :
..
-.~.~---~ ~"':
Demokratlk·Sol PartiKA11~~DI
· ·Anavatan ,pşrtisi 1~TJJ:.rMPI
~:::.:=.~:
-·:-·-::~;;;:.!-=:, ~
_,.;;.._.;.._.;:.._
Milliyetçi Ha;:eket Pal KATILMAPI
.... •-.::...•_ ...
. :'27~06.2002 ·.:
16_:AA:22 -..
Saadet Paiti$t!KAB~~-:~'
~=~~~::~- ~-~.
Doğruyol P~tlişi
ı KATittMnl
···-.-.t~=~~~:-~.
Demokratik~~i Part ı KAT!ıMADI · ... ··ı~--:-·~;. . ...~ .-:: . .-.
~=~~fl.;·~. :~ .. ~.
....
Doğruyol Pa:r,tiSi
1~~~DI
-~·-:!·~~+. ~ . . .
~.~~::____
·ı-:-.-.-.-

:-:_:

::·-{.0:·-~·•.

.....

....-·;: ·ri

=

J

·.:.:"·:· :"

~

~====·-·
~:.,.~"\

=

..

~.o(-r.-;,

\O

...

.

"! .......

N

-...l

Q\

-.~.-

1 ••••

-_

.-

.• - .! •

.• _,.

N

=
=
N

..o
~

· ·.._~;tL~. ~

Ili ·

ı

...J

=

Q'\
ı

ŞENER··

Tekirtfağ

Tekirdağ
·Tekirdağ

Tekirdağ

lJ9.t<St.
·ıt9.k8~
'T~kat
Tokat ··
T<ikat .
.Trabzon .·

- · -~oyadı
UZUNKAYA ·
AYDIN.·
YARAYAN
BOSTANCIOGLU
·BOZKURT·
. TOPÇU
CEYLAN
DEMIRel
GÖKALP
. GÜLEÇ.
.
KARAMOLLAOGLU

Samsun
SUrt
Siirt
Sinop
Sinop
Sinop
Sivas
Sivas
S{Vas
Sivas
SNas ·..
~iVas ·

Tekirdağ

.

..

AYTEKIN ··
DAYANlKLI
ILGÜN
SOLON
ZAMANTILI

BAl.AK
CmAN
DAGCIOGLU
. DOG_RU
EREK
AŞlK

Adı

Muşa

Ahmet Nurettin ··
Takiddin
Metin
Kadir

P~ı1f?J

-

.

i::::-~·-

1 : ; ;-~~].i_Oyu

-t~7.

~p

· .. -~Cr; --

.--:.·:!~·~Z'ZA:.l

:~~ Tarih-~---_._~ ~ }J~~iiSiat[

Adaletv~K~nma tii<A,ti.L~DI
ı~~-.-.:-· · :. :_ ·.:·lf:t~~ :_
·'".-~~:i~:.-:.~
.,.._.......,_.
Adalet ve ~aJkinma ıl KAT~M,ADı
::,~~:.: :··
Doğruyol Paftfsi
1KAT1LMAOI
. . , _F"· ·-·~ . .- ---·. -- - J;,.~~-i; :.
·~~t=~7. ,,-.-.·
Demokıitik-SPlPart 1KATfLMADI ..

Anavatan P_artisi ı KATILMADI
Mehmet
Buyuk Birlik Partisi IKAtiE~ı.
Musa
Saadet Partisiı KATflMADI
Hüsnü ·Yusuf
Milliyetçi Har-eket Pal KABUf , ..
M~ Cengiz ·
Demo~tik·SQ.I Part 1KABVf .·' .
Temel
Saadet Partisi
ı KAT1(~oı·
AbdQIIatif
Adafet ve Kal}9nma 11 ~T;!tMADI
Fevzi
Demokratik Sçıl Part 1KA1fQ,1ADJ
Bayram Fırat
Demokratik Sol Part 1KAl](lMADI
· Nihan
Doğruyol P~rtiSi
IKATIEM/\oı
·Enis
DOğruyol Pirtt~i
IKAff(MAoı
Ahmet
DemokrStik;Sôl Part 1KAljlJMI;ll
Hasan Hüseyin · · ·Milliyet~ H~ket Paj~JJLMAOI
Lütfi
Milliyetçi H~~et Pal~~~
M. Ergün
·Adalet veJ<a[Jgııma ıj~~oı
Reşat
,MilliyetÇi_ H~ret<et Pal Mf{~ ı

EyOp

~

=
~
~

-.-.~

-.-.-

Doğruyol ~atuSf-- ·ıKAıı~ot

·.: ,·.

Yaşar

AliŞevki

·

DoğruyQI p~rt!şi ·I~TJı~WJı·.
· 'Doğruyoı~~i- ·I~U~ı,
.•·

•.:c.;

:.r;-

'!

•

~ ~~·.::i--:

. •. ·

'~:~:~-

~=~~~-=-

..

-;~;+. ~-

-.-.-.-.

·-;

~:~;--~

1

27.06.2002;. ::._:.:c; ; 11e:42:34:
· , ı27.06.2002~=-:;: .·· .· l1o:.f2:21;:

--.'-.:;._

=

\D

·ı~:R*· ~- ....~-~ ~: ~;~!~---~

~.-.~

-_,.

7~-::~.i;

ı~::.;q··
. ·........ ·-:.

....

-;-~~~0-:~;

-

. ·~~=i~-7~.
...:-;'·!..·:.. ·:

:,:,·.···,p.·.......
·.
-.-.~

. ~ ;...-.;:;,_

1. :· .

.....

~~~}*: ~~ . ;.

.-····--.·

f*~1~~ >

:.:

;..:.

~·-·r

_____

...J
Q'\

=
=
N
N

ı::-=:::~_:.

....: .....;.
--~--·t:-

-.-.r.::•-•-::·.-:ı~.~.~~

N

.

.

"; . -.. . ··*=~~~::;
~~~~~··f

.'·: ...-_ ,J~~~~~~ :·.- .- ,·~:?.!f ~
~~?-}{·ı;.:~-

o
ol:ıı.

ı ·

1; ; :~;~:_Oy~
l·j:.-t ~-Ta~h__ .. .:.· ~ 11~:~r&atl
Trabzon
· !BAŞARAN
fAii ·Kemal
.IAnavatan.P~rttsı-I~P~.. -~-~-~127.06.2602 ·. =--·-J1·~:ff4:~5~ .
.....··Trabzon
IBIÇAKÇIOGLU
!Orhan
·tMilliyet~-H-~Ret Pa1KAT[0MDI
~-·~~~:.r::.
Trabzon
1ÇELEBI
1Nail
1Milriyetçi Ha~~et Pa 1KAa9"~ ;_. :•
: .·.-~.127..0$.2002 ~--=-11~:~:~2" . .
..
.
Trabzon·
IMALKoç·
!Şeref ·
ısaadet Parn~C · I~Tl~~DI
...,
Trabzon
!TUNCER
IAii Naci
· !Doğruyol P.a[l!si · IKATUJ.1ADI
-·~·~- ~ -~·
Trabzon
!TORK
IHikmetSami.
IDemokrŞti~·$giPartiKAI!J..~DI
-::-~~t.:-. :~
.1tl;4~:2g:,.
27.00.2002 ..
Tunceli
IGENÇ.
!Kamer
IDoğruyql PartiŞi
IKA~Qı. ·
• "?~{:-.1 . •
J~nceli
JGONDOGAN ·
IBekir
jDemokratikSÇI PartjKAT(LMADI
-.-.-.-.-:~:~·_:_
..
ŞB.nlıurfa
jAKMAN
!Yahya
jAdaletv~ l(a_!Kinma ljKATIJ;.MADI"
::!·.
Ş~hhurfa
. · BUCAK
Seefat Edip
Doğruyol Par:ti~i
. KATfl:.MADI
~.-.-1
~~~~il·:: ~
~
I.Şanhurfa
CEVHERI
Necmettin
Doğruyol Partisi
KAT,(~fAADI
;..:.~~~;:;..
-~---- ·-=j--·-··-ı Şan !ı urfa-··-··-- ÇAKMAKU-·--· Muzaffer-- -·:·--·-- Milliyetçi H~r~ket Pa KATI4MADI---..
Şanlturfa
GOLPlNAR
EyyQp Ceiıap
Anavatan Partisi
KA~MADI
~.-.Şanlıurfa
· IGONEŞ
!Mehmet
jAnavatan Partisi IKArrpMDI
-:-~;~-.: :·,
.
.;.:;,::;:;
Şanlıurfa
ıızoL·
IZOHikar
lAdafet ve Kallanma IIKATI:~'MADI
..
Ş~nlıurfa
ı KARAVAR
ı Ahmet
1Saadet Partisf
1KABUL . ·
1. 6,:.4~:07 .
27.06..2002
Şanlıurfa
IYALÇINKAYA
!Mehmet
!Doğruyol ~~si IKAJJ}..MAOI
~--:-~~i·_:· .~
..
27.0p.2002
.
Şanlıurfa
·ıvANWıAZ
IMustata Niyazi
ISaadet Parfi~L
I~.V~ ·
1~=~~:~5:
.. ..J.. :..... .':,.
UŞak
·jöZGÖBEK
!Hasan
jDernokratiKSQI Parti~Tİ~MA.OJ
-·-~·.::-~ ..
ı.;;~~~~/ -·,-.
.-. ·~?-·7:-.
UŞak
IONAL
!Mehmet Yaşar
1Demokratik.~S9J PartiKAl1U,Mo1
Jq~49;·.
21.o·ş.2oo2
UŞak
IYILMAZ
!Annağan
IMITliyetçi H~teket Paj~,vı ·
.
·:
127.06.2002
....
·
.-·1~;~:,3.
Van
lARVAS
IMaliki Ejder
!Adalet veJ~~!kinma ıi~:V~...
.:·:r~!i~
Van
1BAYRAM
1Mustafa
1Bağımsız Mi!l~ivekilil KATJ{~I
~75~;:- ..
:--::·

in

1

Soyadı

1

Adı.

Pa~t;;

1

· :.

:·

__

~--:·.-~·-:·

-'!'

'

~

=

3:
~

i·;·;.~~:;

·-.~.-• • -. "";:.

!,

--.-.-

_1-

~--

--

-

..

~

ı

-. •.- ~·-~ ·' ı:.

~

.

iı

-=
\ C)

1

-.-.~

t

:~\. ',,

... • •.•. •':.,',

j

N

....ı

-.~.~-

••.#-

~-ı:..:·.: h~

0'1
N

=
=
N

..

-

-----

1·:

; ;.~~~~~~ --~
__

.

o
~

F~·c_.

··van
'van
Van
Van·
Van·Yozgat
·yozgat
··YOzgat_·

ı

-...l

=
QO

·1

..;.·:soyadı=.. .. ._

ili

ÇELIK.
:_ÇEVIK · · ·
ERBAŞ . ·
GÜLTEPE·
•·

.

..

INAN···

ARSLAN
ÇIÇEK
- ERSOY:
KAYALAR-.
Yoigat:
..
:vpıgarT(JRKER···.
.)'ôzgat· ·
_· ÜŞENMEZ _
ATASOY
Zônguldak
: Z(jngi.ddak' - : BARUTÇU. -·
Zonguldak -.· · · · BAYCIK
zonguldak ·
- CERRAHOGLU
GEMfCI ·_
Zonguldak_
.ZOnguldak ··
ÜSTÜNKOL
~ray.-·
~ray

Aksaray .
Akşaray

Bayburt
Bayburt-

.

. ; .. !:-·.

·._

Adı.·

-~

..

,.~~~~~-

...

.. :.•:-:_\

_-

-~~.;-:::ı:c·

-"Milliyetçi Hareket Pa
:·.
"·.
Saadet PafJisi.
.1 !<AaüL: .-: ·· ~ :-- .:127~()6.2oo~. --:~ _: . -l15#.:2S:. _- ; -· ·f
Doğruyol Partisi _ jKA1JLM.ADI
· -ı--.~.~ı::~:~ i ·;Anavatan Partisi IKATI~M.i\DI
-1:-~~.:-. :_._ :- :_:-:< j.:..~F" ·:
Adalet ve Ka!k:inma ıı~!J~ -.
·: 127.06.2002 '·:: . : ··116:42:35:
Adaret ve Kalkinma ıiKA90Ç :
.· 121.06.2002 -.-· ·--na~~:17:: .
.. Milliyetçi liareket Pal KA80~ .
- -_, ı21.oa.2oo2 -· . · .116:4$:.4t· Anavatan·P~ffisi ·ıKA:lJ}]Mol ·_ :·:·':·ı~.~.~ · .; :): :<:·:i.~:~~~ :· .-.
Milliyetçi HafeketPaiKArJ,JJMDI.
._, ı~;-.~
h-:.::f;: C·Mmiyet~Ha:re~efPaiKA~ı ·. ·. l~~=-~ ~- ;_ . . _ . ı·:;::~;f::·t: :
-,Anavatan Partisi I~_W.t :. · , :~ _ : l·27.ô6.2002· --~·
l16?4~e,; · :, -'
.
.
·•
f
.,.._. . i-·'.,·
D ruyol artiSi
I{A;lllıMADI
-: -.-,.;_ ;-' _,_; -·:::. - :_~:~:·h.·

~

==
~

~

::- _._

_

Veysel
·ömer
Tahsin Boray

-;._

Hasan
·ömer
~IN-Murat
. KOrşat
ESER
SOMUNCUOGLU sad i
·· TOPRAK: .
Ramazan
KARDEŞ_-.
Ş aba n
-.· _PAMUKÇU
Suat.

·:;;

··ı

-,_

Şuayip

lsmaiiHakkı

1

·

. .... .· ·-. · · .. ·-rantr·-··--.
. ;, . . ._,,.,
. J .·.:::--~
.:
•• . .;··.
· . ı .-_ . .!.=...ı . . :,·-ayu·
. .""~.....,;H···.'·"
--r. .
.
.
. .. _. ~ _ll_ - . :- __--. ·-:· (-~~~~:-~.:ı~.-~--.-.~:·_.:~·~-. ~ -~
·1act~~sL:--.~::
.:.::~:+--~.:
~--~'·:.

· Hüseyin
Ayhan·_
Fethullah
Fetullah
Ka mm n
llyas
Mehmet
· _Ahmet Erol
Lütfuilah
Mesut
..

. ·
p a..-,
.... rti_,.
.. ~ .

~p'·

ı'-~:~--

oğ
Demokratnfsoı PartıKAI3ı)r:::
··Mıllıyetçı Hareket Pa KAl]IJMDI

.. . ":

ı

-1'-~-.--:--.-:-'

-~-~;-_.

=

.

, ;,........___. ,,

:

·~-

·

',' .
--

. ..

ı~·~·~

.

~

.;..:~~ { ~-

~:il~-!~
.

-.;, ·-.
'"

-

\C

-.-. . . ,. _..

---ı

.. . . .~. . ~-I'27.06.2002·:J:=-~f16?4~?f8f. -~--:

:Doğruyöl Paitlsi . I~J:!Q.W>I

=

.....
.....

.

-~:

0\

=
=
N

_.' ··

Milrıyetçi Hareket PaıJ<A1ttMAQI · · ·.. ı;:.~-.~---:-.--- ---T;.;.~~!:.;.:~-. : ·
MilliyetÇi lfaf?ket Patı<AJJ~ADI --- 1:;,.-.~
.--f:.::.:::::-~ ·.
Adalet ve Ka1~nma ıl KAT1LMADI
:·-.--ı;..~~.;.... -· ----- · ·· F-=~~ .; ;: ·:
· 'Milliyetçi Hareket Pai~JI~DI ..· .·-- :1-.~.~
;,<-:' F-::~~-- ~-saadetPa~si'
I~Xf'-MAOI_· · -·_-ı~~-.~·
·.ı.:..::.::~ t ,.-_.- --·· ·

.

-..l

N

;_~.;.~:,;,_:_~.:
. ~- .: --~

1~;.7;7';

·N

·

o
.ı:ı..

in ·

~

..

·soyadı
ÇALlŞ

Karaman
Karaman ·
Karaman
Kink.l(ale·

ÜNAL
ONLO
ALBAYRAK.

Kınkkale

DURMUŞ

ıKınkkale

. FILIZ
GÖKBULUT
AYDIN
HAMIDI
·-ISEN
ÖZDEMIR
DEGER ·
· SEYDA
YILDIRIM
ÇAKAN

Kınkkale

·

Batman
-~atm~n
ı

-...l

=
\C
ı

B.~tman
~-atman

..

Şirnak
Şhnak
Ş!mak
Bartın·

Bartın

Amahan
~'tdahan
lg~ ır

lftdır

Yalova
Yalova · ·
Karabük·

.

•

1

YAZICIO~LU

DEMIR
KAYA
BOzYEL
GÜNER
OKUYAN
SUNA
. EREN

Adı

Hasan
. Zeki
· Fikiet
Kemal
Osman
Hacı

Nihat
Alaaddin Sever
AtaullahBurhan
· Faris
Mehmet_ Said
AbdullahVeli
MehmetSalih
Zeki
CaferTufan
Faruk
Saffet
Abbas
Ali
Yaşar

Hasan
Mustafa

::: ;.:.

.... ~

· _-Papf:.; · 1:

: :~;\

0ytJ ·

~

-:-r·;.. .

...-

~::;:·~···

:.·.. ;.-~-. Tan"h- _-

ri~*~~~ tl'
i'·%:;;ı·~~a .
.. -..·--~.:!Ir

....

_·

:

27.06.2002:._. ·Milliyetçi Hareket Pal KABUL · _
a~:i~~ ~
Adafet ve Kalkinma ll KATILMADI
.. .,. ..
Demekiatİk SDI Part ı KATJLMADI
- ...
Adcilet ve Kalkin ma ll KATILMACI
MiUiyetçi Hareket Pal~~'='~ MBvı..l-.-..;_ · ··•· .. :·_ 1-:~:-- ··
Doğruyol Partisi
IKAT!h~ADI
·- 1-.~.;_ · .·.;.. · -1-:-:~ ·
Anavatan Partisi IKATIL~I
· . ~~~---:- · -.. :--- : 1~:~::7-:- :;·
Saadet Partisi - - ı KATILMADI
-.ı;...-,-:•:-~·'
1:-:~:~::.- -~ ...
Anavatan P.artisi !KATILMADI
ı...;.-~- -. -::,z:. ·· -ı~:::::;-~ :;
Anavatan P~~si · ~~~:alrABLICI ....~-.~ =~ · ·- -- :_ · 'j·.;;.~d.;-~ · ~- ·_ ·
Doğruyol Pa~si
IKAJt_LMADI
.·-ı~;;..,~__ •. : .. _, -. -ı~::;;k;~;, ;
DoğruyoiP~rtisi
IKA1JLMADI·-ı~.~-~·:·:,~ -(·-~-.!;:;~~;,
AdaletvaK~IklnmaıiKAli~ı ': ._. 1~---r-- -<-- ,._,.,·. -:j~:;:::<: ----~,
Anavatan Partisi
'16:42:40.- ·Anavatan Partisi
·· ·
, .;.;.~~:..;.: ·
Demokratik_:,Şpl Part ~~~~tljQJ f;q(1 t/J;...;.,;... · . ··
.h·;~:;:: ·
Demokratilt$01 Parti~-~~J;r.~. ·- _,;·_: ~~~~~--~ : ·. ··
..
-- . .
~ı:.- •• n
- - ·r'" -'
·"----· - · ı-·- ...-.;:~,~~ :
Dogruyol Partisı
:: _: ~·--"'~ •· ·
_. tı-~ !! ;.
1KA:ı:ı~l
Milliyetçi Ha~)cet Pal~ tMv4-.~.~ . . -;
1:-::ft~?="- :; ·
Anavatan pa~si · l~1.tJi.&l1k~~:--~ ·_ .. ~ _Ji.{~f-~~; :, ·· ·
Anavatan Partisi IKAllLMADI
~~~--~ ;· -· -..
. ~~~~f-;~
··Demokratik $pl Part 1KABUL ·
·12_7.06.2002 · · · -1·11 ~4~::~5::_. ·
Doğruyol Partisi - IKAnLMADI
. 1;...·-·~ - .. :_---.·-- t-:~:- ·-

-. .

-.-......

.

.

~

=
a:

,;

~

.
..

~

~

.

-

=

\C

.

·.

•

:

'·

'..

•

....

-~--~- ..:~~.;:

~

-....1

•

ıT

:.

1

-.·

---

C'\
~

=
=
~

o
~

k

-ili

-Karabük
Karabük

Kilis
-·-Kilis ·osmaniye-9Sinaniye _
~ ·os~man~e Osmaniye -

- -Soyadi ·
Ad1.
- KARAN
-_Erol
_ YILMAZ

_flhami

-GÜREŞ

Doğan

--- NACAR·- -

Mehmet
-_ Devlet
BAAÇEU
BÜYÜKÖZTÜRK - - Birol_
Mehmet-- .
KUNDAKÇI.
ÜNAL- .
Şükrü.

.Parti

-

1

- ·

Oyu

·_ .-:-:·-,:·--~[S4atl-; ·- .. ·

·Tarih.-

...

;.;~~;~-- ~.;·
Demokratik Sol Part 1KATILMACI
•.
::
Mill~et~ Hareket PalKABUL
· ·127.06.2002
1·16:4~!28::
DoğruyoJPartifoi . IKATJL\~01 · -: --~--1-~.~.~---- ,.· _:_:_:-o-·1~:~~ -. -MHI~et~ Hareket PalKABUL
_· 127.06.2002 ._. _-. 116:42:19.:Mill~et~ Hareket Pal KATILMADI : _.-_~ 1~.-.~ -·_:,·,",_· _ : l~:~~t::: '
Mill~et~ Hareket Pa!K*WAI bM~-.-.:.-. .- - ..- ··_ H:%:~:~ ·
Mill~et~ Hareket PalKABUL
127.06.2002
_· 116:42:23 ··
Adalet.ve Kalkinma liKABUL
;,_ I~7.QŞ~2002~~ ~- · _.- _.:_! 1,$f4~~1 r · ·
=···

~ ~-- _,....

:-3

=
3:
~

-=
~

-=
ı

...ı

ı

~
...ı

-=~·~=--

.

0\

=
=
N

~

o
.$lı.

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ
oe

o

GUNDEMI
}:

,

··

_,

~·

"'>0-'+·w-

o~~"''

ı DÖNEM: 21

YASAMA Yili : 4

t,:,,x.o.o,,,, .v'.,

119 UNCU BİRLEŞİM
27 . 6 . 2002
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı günUnUn denetim konularına (Anayasanın sUreye
konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşierin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat sUre ile sözlü soruların görüşUlmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak
seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir.

bağladığı

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci

Birleşiminde

kabul

edilmiştir.)

GRUP ÖNERİSİ

1. -Genel Kurulun, 25 Haziran 2002 Salı gün U15.00-20.00, 26 Haziran 2002 Çarşamba günü
18.00-22.00 ve 27 Haziran 2002 Perşembe günü ı4.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 26
Haziran ~002 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi, 25 Haziran 2002 Salı günü 11/29
Esas Numaralı Gensoru Önergesi ve 878 Sıra Sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun
görüşmelerinin bitiminden sonra diğer denetim konularının görüşUlmeyerek bugün de Kanun
Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi ve GUndeınin 13 üncü 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 I 5 inci sırasına kadar olan Kanun Tasarı
ve Tekliflerinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma sUresinin uzatılınası önerilmiştir.
(Genel Kurulun 25.6.2002 tarihli 117 nci

Birleşiminde

kabul

edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTlLARI

* Plan ve Bütçe Komisyonu

* Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve

27.6.2002 Perşembe
Saat: ı 1.00
* Dışişleri Komisyonu
27.6.2002 Perşembe
Saat: ıo.oo

Spor Komisyonu
27.6.2002 Perşembe
Saat: 10.00
* Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal işler Komisyonu
27.6.2002 Perşembe
Saat: 10.30
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o

o

PERŞEMBE

Saat: l4o00

l - BAŞKANLIG IN GENEL KURULA SUNUŞLARI

2- ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞ LER

----------*---------3-SEÇİM

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5- MECLiS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLiS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

-----------* ---------7-SÖZLÜSORULAR

8- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN DiGER iŞLER
1. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun HOkmUnde
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Da~ıtma 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
GUvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili
Hasan Basri Üstlinbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/755,, 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; Türkiye İş Kurumu Kanun
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve BUtçe Komisyonları Raporlan (1/754,
1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001)
4. - Esnaf ve Sanatkadar 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 Hilkmünde Kararname ile
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
. Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 15.5.2001)
5. -- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun HUkmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun HükmUnde Kararname ile Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunu Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi: 29.5.2001)
6. - GUmrilk Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun HUkmUnde
Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HUkmünde
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 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; istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet
Salih Yıldının'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 Jşılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi
!ÇtüzUğündc 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 infaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli E~itim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları ( 1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19. 12.2001)
9. -Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Anayasa Komisyonu Raporu
(11777) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 29. ı 1.2000)
I O. X - Devlet Meteoroloji İşleri Genel MüdUrlUğU Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve BUtçc Komisyonu Raporu (1/886) (S. Sayısı:
827) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002)

1I. - 18 Mart GünUnUn Şehitler Gün U ve 19 Eylül Gununun Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (l/999) (S. Sayısı : 879) (Dağıtma tarihi : 24.6.2002)
12. X- Aydın Milletvekili YUksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda De~işiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Plan ve BUtçe Komisyonu Raporu (2/949) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi : 24.6.2002)
13. X- Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu~u
Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (l/613) (S. Sayısı : 668) (Da~ıtına
tarihi: 9.5.2001)

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
(*) Hiikümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir.
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8- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN Dİ GER İŞLER
14. X - Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protoko!Un Onaylanmasının Uygun
Bulunduguna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi :
27.5.2002)
I 5. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları
Konusundaki İhtiyari Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (11894) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) (*)

16. X- Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile
Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile
Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Torkiye Cumhuriyeti ilc Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Botçe ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/805) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001)
İlgili
İlgili

ı 7.
Dışişleri

X - Avrupa Peyz~ Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001)

Tasarısı

ve

18. X - Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu Tasansı ile Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 587
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/782, 1/609) (S. Sayısı :
824) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002)
Sayılı

19. - Özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal işler Komisyonlan Raporlan (1/907) (S. Sayısı: 778) (Dağıtma tarihi : 3.12.200ı)

20.- Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu
(11762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001)
21. - TOketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile
Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet, Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Butçe Komisyonları Raporları (11954, 2/879) (S. Sayısı : 842)
(Dağıtma tarihi : 27.3.2002)
22. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Amasya Milletvekili
Ahmet İyimaya'nın, 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin ve Kırklareli
Mi1letvekili 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 : 85ı)
(Dağıtma tarihi: 17.4.2002)
23. -TOrk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhaneterin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıln1ıisına
Dair Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 775) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001)
24. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların infazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili lşılay Saygın'ın Türk Ceza Kanunu ile
Cezaların infazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup
Başkanvekilieri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, 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 Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ilişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk Ceza Kanunu
ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562,2/563, 2/686) (S. Sayısı: 629) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001)
25. -Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/773)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
(S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 25.5.2001)

26. - Kadının Statosu Genel MUdOrlOğU Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sa~lık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (l/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma
tarihi : 8.3.2000)
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8- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN DiGER İŞLER
27. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlü~U Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, T.C. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma
Sandıgı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Sa~lık, Aile, Çalışma ve Sosyal Işler ve Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporları (1/905, 2/312) (S. Sayısı: 803) (Dagıtma tarihi: 23.1.2002)

Tasarısı

28. - TOrk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002)

ve İçişleri

29. -Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/852) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 28.5.2001)
30. - Sahil GUvenlik Komutanlığı Kanunu, TOrk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Milli Savunma
Komisyonları Raporları ( 1/864) (S. Sayısı : 750) (Dağıtma tarihi : 1.11.2001)
31. - İçişleri Bakanlığı TeşkiHit ve Görevleri Hakkında Kanunda o'eğişiklik Yapılmasınallişkin Kanun
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Da~ıtma tarihi: 29.1.2001)

32. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış GücO DUzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında TOrkiye
HUkUmeti 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)
33.X - Türkiye Cumhuriyeti HOkümeti ile Amerika Birleşik Devletleri HükUmeti Arasında Belbaşı
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstac;yonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili 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)
34.X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma
tarihi: 12.2.2001)
Hakkında

35.X- TOrkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti HUkUmeti Arasında Savunma Sanayii
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (11813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001)
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

36.X - Türkiye Cumhuriyeti HUkümeti ile Goney Afrika .Cumhuriyeti HUkUmeti Arasında Hava
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Imar,
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi : 28.7.1999)
Taşımacılığı Antaşmasının Onaylanmasının

37.X - Kişi Hatleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları
(1/786) (S.

Sayısı:

615) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001)

38.X- Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti ve Fas Krallıgı Hoktımeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunmasına ltişkin Antaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000)
39.X- Uluslararası Telekomonikasyon Birliği (lTU) 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) (Dagıtma tarihi: 7.6.2001)
40.X - Alıvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasma İlişkin Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları
(1/787) (S.

Sayısı:

616) (Dagıtmatarihi: 23.2.2001)

41.X- Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11788) (S. Sayısı: 617) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001)
42.X- TOrkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Hukuki ve
Adli İşbirliği Antaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999)
43.X - TOrkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hokometi Arasında
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Plan ve Butçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi:
23.2.2000)
Yatırımların Karşılıklı Teşviki
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44.X - TOrkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Moldova Cumhuriyeti HükUmeti Arasında Hava Taşımacılığı
Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve
(S. Sayısı: ı ı7) (Dağıtma tarihi: 9.8.ı999)

Dışişleri Komisyonları Raporları (ll3ı9)

Turizm ve

45.X - Birleşmiş Milletler Iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001)
46.X- Türkiye Cumhuriyeti HOkiimeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı HükUmeti
Arasında

Sosyal GUvenlik

Sözleşmesinin

ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokol ün Onaylanmasının Uygun
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık,

(1/687) (S.

Sayısı: 5ı5) (Dağıtma tarihi:

27.6.2000)

47.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Onnan ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları
(11479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi : 13.1 0.1999)
48.- Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: ll. 1.2001)

(S.

49.X- Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (11393)
: 89) (Dağıtma tarihi : 30. 7.1999) (*)

Sayısı

50.- Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri
(1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000)

Komisyonları Raporları

51.- Karayolu Taşıma Kanunu
Bayındırlık,

Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve
Imar, Ulaştınna ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi :

3.4.2001)
52.- Su Ürünleri Kanununda De~işiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve
ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi : 28.2.2001)

Köyişleri

53.- GöziOkçUIOk Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılınasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa Milletvekili
Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, TUrk
Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(11767, 2/246, 2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001)
54.- Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sennaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür,
·Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları ( 1/485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi : 25.2.2000)
55.- Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık

(3/253) (S.

Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kanna Komisyon Raporu
257) (Dağıtma tarihi: ı4.1.2000)

Sayısı:

56. X- Torkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Imar; Ulaştınna ve
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999)
57. X- Torkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Gürcistan HükUmeti Arasında Sosyal Guvenlik Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma
Dışişleri Komisyonları Raporları ( 1/489) (S. Sayısı: 174) (Dagıtma tarihi : 19.1 O. ı 999)

ve Sosyal Işler ve

Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunve Eki Protokolon Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve BUtçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: ı83) (Dagıtma tarihi: 25.10.1999)

58. X - TOrkiye Cumhuriyeti ile

masına İlişkin Anlaşma

Kurum ve Kuruluşların Korunması ve GUvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda
Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Içişleri Komisyonu Raporu (1/597, 1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000)
59.-

Bazı

Değişiklik Yapılmasına

60. X - Torkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polanya Cumhuriyeti HükUmeti Arasında Uluslararası
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, lmar, Ulaştırına ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları
(l/269) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999)
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61.- İstanbul Milletvekili BUlent Akarcah'nın, Siyasi Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999)
62. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı:

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999)

63.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999)

64.- Hazır Gıda İaşesi Kanunu
74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999)

Tasarısı

ve

Mill1 Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S.

Sayısı:

65. X - Uluslararası Sergitere tlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999)
66. X - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1 999)
67. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında

lşbirligi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Ulaştırma

ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporlan ( 1/267) (S.

Sayısı

ve

Turizm

Alanında

Bayındırlık, imar,

: 95) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999)

68. X- Torkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilieriyle Astsubayların Giyeceğine
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Milli Savunma
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999)
69.- TOrk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (11502) (S.
(Dağıtma tarihi : 12.8.1999)

Tasarısı
Sayısı

ve
: 138)

70.- Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S.
: 139) (Dağıtma tarihi : 13.8.1999)

Sayısı

71.- Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun YürUrlükien Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal lşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 14.8.1999)
72.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999)
Anlaşmasının Onaylanmasının

73.X - TOrkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya, Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik
Uygun Bulundu~una Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları ( 1/308) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999)

Anlaşmasının Onaylanmasının

74.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, fmar, Ulaştırma ve
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları ( t/270) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi: 26.8. 1999)
Anlaşmasının Onaylanmasının

75.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazı~ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) (S. Sayısı:
181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999)
76.X- Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi : 20.1 0.1999)

MOdOrlüğü Arasında
Tasarısı ve Dışişleri

77.X- TOrkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilc Letonya Cumhuriyeti HükUmeti Arasında Gelir Üzerinden
Vergilerde Çifte Vergilendirnıeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki
Protokolon Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 25. I 0.1999)

Alınan

78.- Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Sanayi, Ticaret, Enetii, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187)
(Da~ıtma tarihi : 25.1 0.1999)
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79.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi
37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınma
l. 1999)

Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzllgün
Önergesi (2/1 8) (S. Sayısı : 192) (Da~ıtma tarihi : 2.1

80.- Askeri Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları
Kanun Tasarısı ve Mill1 Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Da~ıtma tarihi :
4.1 1.1999)
Hakkında

81.- 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 (1/381) (S. Sayısı: 196) (Da~ıtma tarihi: 17.11.1999)
82.X - Ozon Tabakasını İnceiten Maddelere Dair Montreal ProtokolUnde Yapılan De~işikligin
Uygun Bulundu~una Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları
( 11541) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 18.1 1.1 999)

Onaylanmasının

83.- Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18

Arkadaşının,

Kuzey Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
Maddesine göre

İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzüğün 37 nci
Doğrudan GUndeme Alınma Önergesi (2/1 19) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 25.1 1.1 999)

84.- Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğiln 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 6.12.1999)
Hakkında

85.- Konya Milletvekili Teaman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzil~ün 37 nci
Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Da~ıtma tarihi : 8.12. 1999)
86.- 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 )
87.- Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
(Dağıtma tarihi : 21.12.1999 )

De~iştirilmesi

İçişleri

ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253)

88.- Taşınmaz Mal Zilyetli~ine Yapılan Tecavüzterin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11557) (S. Sayısı: 254) (Da~ıtma tarihi :
21.12.1999)
89.- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile
Ankara Milletvekili Yucel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569,
1/571, 1/572, 2/72) (S. Sayısı: 295) (Da~ıtma tarihi: 21.12.1999)
90.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560,
1/573) (S. Sayısı: 296) (Da~ıtma tarihi : 21.12.1999)
91.- Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi Ilde BOyilkşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 Eylül
1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının De~iştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtOzUgün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) (Dagıtma
tarihi: 21.12. 1999)
92. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beyda~ı Adında İki İlçe
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battatgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya
BOyilkşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü~ün 37 nci Maddesine Göre Do~rudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dagıtma tarihi: 24.12.1999)
93.-

Kaçakçılığın

Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına

Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11565) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tarihi : 24. 12.1999)
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94.- Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diger Aletler Hakkında Kanunun Birer
Maddesinde De~işiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı :
304) (Dagıtma tarihi : 24.12.1999)
95.- Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel, İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Degişiklik
Dair Kanun Tasarısı ve lçtuzugun 37 nci Maddesine Göre Do~rudan GUndeme Alınma Önergesi
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dagıtma tarihi: 28.12.1999)
Yapılmasına

96.- Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri
(1/566) (S. Sayısı: 310) (Dagıtma tarihi: 14.1.2000)

Komisyonları Raporları

97.- TOrk Silahlı Kuvvetleri Stratejik HedefPlanının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari
Taahhotlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Degişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan ve BUtçe Komisyunları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dagıtma
tarihi : 26.1.2000)
98.- Uzman Erbaş Kanununda Degişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Milli Savunma ve
Plan ve Butçe Komisyonları Raporları (1/387, 1/414, 1/462) (S. Sayısı: 314) (Dagıtma tarihi: 26.1.2000)
99.- Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yilkseköğretim Kurumları
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun HUkmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dagıtma tarihi : 28.1.2000)
100. - Gumoşhane Milletvekili Lotfı Dogan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtilzUğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan GUndeme
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi : 28.1.2000)
Hakkında

101. -İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi
ve 233 Sayılı Kanun HUkmUnde Kararnamenin Bazı Maddelerinin YUrUrlük1en Kaldırılmasına Dair Kanun
HUkmUnde Kararnamede Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzU~ün 37 nci Maddesine Göre
DogTudan GUndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 11.2.2000)
102. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yac;ama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
ttirazı (3/1 68) (S. Sayısı : 221 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000)
Başbakanlık

103. - Kayseri Milletvekili Abdullah GOl'ün Yasama Dokunulmazlıgının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Miiletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1 70) (S. Say.ısı: 222'ye ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000)
Başbakanlık

ı 04.

- Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karına Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtUzUğün ı33 üncü
Maddesine Göre Rapora ttirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: ı4.2.2000)
Başbakanlık

ıo5.

-Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000)
Başbakanlık

106. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzUğUn ı33 üncü
Maddesine Göre Rapora ttirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'yal inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000)
Başbakanlık

107. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzUğün 133 Uncu
Maddesine Göre Rapora ttirazı (31175) (S. Sayısı : 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000)
Başbakanlık
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108. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçttizOğOn 133 OncO Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : ı4.2.2000)
Başbakanlık

ıo9.

- Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtOzOğOn 133 Uncu
Maddesine Göre Rapora ttirazı (3/ı77) (S. Sayısı : 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : ı4.2.2000)
Başbakanlık

ı

10. -Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtOzOğOn 133 Uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı (31187) (S.
Sayısı: 235'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: ı4.2.2000)

Başbakanlık

ı 1ı. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtOzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/338) (S. Sayısı : 320)
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000)

1 ı2. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tczkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın lçtüzOğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/35ı) (S.
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 18.2.2000)
Başbakanlık

113. -Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltork 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 İçtOzl1ğOn 133 Uncu Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci
Ek) (Dagıtma tarihi : 18.2.2000)
114. -Rize Mitletvekili Ahmet Kabil'in, YUkseköğretim Kurumları Teşkih1tı Hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek KabulOne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtUzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349)
(Dağıtma tarihi: 2ı.2.2000)
115. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
41 Sayılı Kanun Hakmonde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gl1ndeme
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi : 2 1.2.2000)
Hakkında

ı

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu
{3/t8ı) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi : 23.2.2000)

16. -

Başbakanlık

l 17. -Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 25.2.2000)
ı

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Doh."Unulmazltğının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/329) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000)

18. -

Başbakanlık

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/252) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000)

119. -

Başbakanlık

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Doh."Unulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/l 78) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000)
121. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/169) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000)

120. -

Başbakanlık
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Elazıg Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu
(3/167) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000)
123. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000)
124. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında KültUr
Merkezlerinin Kuruluşu ve işleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi : 6.3.2000)
125. - FazjJet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı : 379)
(Dağıtma tarihi : 6.3.2000)
126. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş_iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtiizüğün 37
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma ünergesi (2/263) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 7.3.2000)

122. -

Başbakanlık

127. -

Başbakanlık

Elazığ

Milletvekili Mehmet

Ağar'ın

Yasama

Dokunulmazlığının

Kaldırılması

Hakkında

Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Bursa Milletvekili Ali Arahacı'nın İçtuzüğUn 133 UncU Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı :
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000)
128. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arahacı'nın İçtüzüğün 133 Uncu
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000)
129. -Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu ve
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı :
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000)~
130. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerck Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzügün
37 nCi Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi :
28.3.2000)
131. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi
Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü~ün 37 nci Maddesine Göre Do~rudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 28.3.2000)

Adıyla

132. -Aksaray Milletvekilleri Sadi Soınuncuo~lu ve Kürşat Eser' in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
41 Sayılı Kanun HUkmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzUğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi :
30.3.2000)
Hakkında

133. -Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yokseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 (2/420) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000)
134. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaş ının, 254 7 Sayılı Yükseköğretim
Kanununa Geçici MaddelerEklenmesine Dair Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000)
135. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000)

-12-

ı ı 9 UNCU BİRLEŞİM

8 - KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN Dİ GER İŞLER
136. -Trabzon Milletvekili ŞerefMalkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve
Deginnendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzogun 37 nci Maddesine Göre
Dogrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı : 396) (Dagıtma tarihi : ı 1.4.2000)
137. - Agrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Hakkında
4 l Sayılı Kanun HokmUnde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulone Dair Kanun ile 78 ve ı 90 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzOğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dagıtma tarihi: 13.4.2000)
138. - Balıkesir Milletvekili İsmail ÖzgOn'On, Yoksekögretiın Kumıniarı Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılınasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzügon 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi
(2/1 00) (S. Sayısı : 404) (Dagıtma tarihi : 17.4.2000)
139. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim
Zaimoglu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hakmonde
Kararnamenin Değiştiriıerek KabulUne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzUğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403)
(Dağıtma tarihi : 18.4.2000)
140. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve MUcahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozogun 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi :
24.4.2000)
141. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı YUksekögretim
41 Sayılı Kanun HUkmonde Kararnamenin DegiştiTilerek Kabulüne Dair
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gundeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000)
Kurumları Teşkilatı Hakkında

142. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dagıtma tarihi: 26.4.2000)

Tasarısı

143. X - Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici ithaline Dair Gümrok Sözleşmesi Degişikliklerinin
Uygun Bulundugu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 41 5) (Dagıtma tarihi: 1.5.2000)
Onaylanmasının

I 44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti HUJ..iimeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendinneyi 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) (Dagıtma tarihi : 1.5.2000)
145. -Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Aianyurt, Tahtaköpro, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve
Bir ti (lnegöl) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000)
146. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioglu ve 21 Arkadaşının, inegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah,
Tahtaköprü ve Yenice Adıyla S İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzOğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan GOndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi :
4.5.2000)
Kurşunlu,

147. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8

Arkadaşının, Doğu

Anadolu Projesi Bölge

Kalkınma

İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozoğUn 37 nci Maddesine
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 15.5.2000)

Göre

148. -Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedok'on, 8.3.1950 Tarih
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Degiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtozüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000)
149. X- Türkiye Cumhuriyeti HOkUmeti ile Bahreyn Devleti HüJ..iimeti Arasında Hava Taşımacılığı
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu~una
( 1/648) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 29.5 .2000)
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ISO. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Hırvatistan

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Raporu (11649) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000)

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu

151. -Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi :
29.5.2000)
152. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163

Sayılı

Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde
Göre Doğrudan Gündeme

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000)

153. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun
ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilieri Erzurum 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)
Tasarısı

154. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporu (3/443) (S.

Sayısı:

441)

(Dağıtma

tarihi: 5.6.2000)

155. -İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı : 460)
(Dağıtma tarihi : 7.6.2000)
156. X - Türkiye Cumhuriyeti Htlkümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri
Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşıtanmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000)

Arasında

157. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka
bad'da Diplomatik Temsilcitiklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000)
158. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/581)
(S.

Sayısı

: 482) (Dağıtma tarihi : 12.6.2000)

ı 59. -Nevşehir Milletvekilleri

Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma
tarihi: 14.6.2000)
Hakkında

4I

Sayılı

160. - Bolu Milletvekili Mustafa Karshoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve
190 Sayılı Kanun HükmUnde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasınallişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi:
14.6.2000)
161. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000)
·
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının

162. - İzmir Milletvekilleri Suha Tanık ve lşılay Saygın'ın, İzmir llinde Uzundere Adı ile Bir İlçe
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan GUndeme Alınmasına
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19,6.2000)
I 63. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, 24.2. I 983 Tarih ve 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar
Kanununun Bir Maddesinin Degiştifilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433,
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi : 21 .6.2000)
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164. - Maden Kanununda Degişiklik 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)
165. -Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir ll ve Oç İlçe
Çardak, Arıtaş) Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
GUndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000)
(Tanır,

166. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma
ÖrgütUnUn Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin ProtokolUn Onaylanmasının Uygun Bulundugu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Saglık, Aile, Çalışma ve Sosyal Işler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579)
(S. Sayısı : SOO) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000)
167. - ögretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burs1u
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımiara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve BUtçe ve Milli Eğitim, KUltUr, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S.
Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000)
Öğrenci

168. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protakolon Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dagıtma tarihi: 27.6.2000)
169. X- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasın'da Doğal ve Insanlardan Kaynaklanan
Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dagıtına tarihi: 27.6.2000)
170. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/564) (S.Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 28.6.2000)
171. - Nevşehir Milletvekili tsrnail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve

Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 Uncu Maddesine Göre Rapora ttirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e
ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000)
172. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokı.ınulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve İki Arkadaşının, İçtozUğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları
(3/425) (S. Sayısı : 445'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : ı. 10.2000)
Başbakanlık

Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokı.ınulmazlıgının Kaldırılması Hakkında
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtozüğün 133 Uncu Maddesine. Göre Rapora ltirazı (3/462) (S. Sayısı :
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000)

173. -

Başbakanlık

174. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
Komisyonu Raporu (1171 1) (S.Sayısı: 521) (Dagıtma tarihi :· 1.1 0.2000)
175. - Avda ve SpordaKullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı
ve Bulundumlmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dagıtma tarihi: 1.10.2000)
176. - Balıkesir Milletvekili tıyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtozüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/3 14) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 1.1 0.2000)
ı77.

-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 tari~i

: 1.1 0.2000)

178. X - TOrkiye Cumhuriyeti Hükilmeti ile Vcnezuela Cumhuriyeti Hiikilmeti Arasındaki Turizm
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasınm Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı : 528) (Dagıtma tarihi : 1.1 0.2000)
179. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı :
534) (Dağıtma tarihi: 1.1 0.2000)
Hakkında
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180. X -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları
(I /688) (S. Sayısı : 535) (Dagıtma tarihi : I 6.1 0.2000)
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirligi Anlaşmasının Onaylanmasının

181. -İzmir Milletvekilleri Suha Tanık ve !şılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı : 538) (Dagıtma tarihi : 15.1 I .2000)
I 82. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Degişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı.ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (l/427, 11426) (S. Sayısı : 540) (Dagıtma tarihi :
17. ı 1.2000)
I 83. -Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar Ödenek ve Sosyal Guvenlik Yasasının Bir
Maddesinde Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içtUzüğUn 37 nci Maddesine Göre Dogrudan
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 20.11.2000)

184. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yüksekögretim Kurumları
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek KabulUne Dair Kanun ile 78 ve
190 Sayılı Kanun Hükmonde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzügon 37.nci
Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi :
21.11.2000)
Teşkilatı Hakkında

185. X- Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma
tarihi: 24.1 1.2000)
Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari ve
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
(S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 27.1 I .2000)

186. X - Türkiye Cumhuriyeti ile
Yardımlaşma Anlaşmasının

Komisyonu Raporu (11735)

Ceza! Konularda Adli
Tasarısı ve Dışişleri

187. - Yozgat Milletvekili llyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilıitı
41 Sayılı Kanun Hükmonde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulone Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir
Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve İçtUzüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gundemc
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı : 556) (Dagıtma tarihi : 29.1 I .2000)
Hakkında

188. -Balıkesir Milletvekili İsmail ÖzgOn'On, Yilkseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hakmonde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulone Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtOzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gl.\ndeme Alınmasına
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 5.12.2000)
189. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, OlağanüstU Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
lçtozoğon 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/444) (S. Sayısı : 561)
(Dağıtma tarihi : 5.12.2000)
190. - Çanakkale Milletvekili Nevfet Şahin ve S Arkadaşının, Kamuda Çalışan MOhendis, Mimar, Şehir
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistterin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının
iyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtozugon 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 5.12.2000)
191. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve lçtOzOğOn 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan GUndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi:
8.1.2001)
192. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun HOkmOnde Kararnamenin Degiştirilerek KabulUne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve
190 Sayılı Kanun HOkmünde Kararnarnelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve
İçtOzOğUn 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570)
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001)
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193. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınınasma İlişkin Önergesi
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.200 I)
194. - Çanakkale Milletvekili Nevfet

Şahin

ve 9 Arkadaş ının, 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: 17.1.2001)

195. -Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Tcşkilı'itı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulone Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001)
196. - 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)
197. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (I /602) (S.
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001)
198. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001)
Sayılı

199. -Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaş ının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştiTilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuıı ile 78 ve 190
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzOğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi:
29.1.2001)
41

Sayılı

200. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı,
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve
İçtOzüğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583)
(Dağıtma. tarihi: 29. 1.2001)
201. -Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu
589) (Dağıtma tarihi: 29.1.200 l)

(S.

Sayısı:

(S.

Sayısı:

Tasarısı

ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/383)

202. -Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve Içişleri Komisyonu Raporu (1/803)
594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001)

203. -At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım,Orman ve
Komisyonu Raporu (11747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001)

Köyişleri

204. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2114) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001)
205. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yüksekögretirn Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtOzOğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/236)
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001)
206. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzOğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001)
Hakkında
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207. 41

Hakkında

Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkada~ının, YOksekö~retim Kurumları Teşkilatı
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulone Dair Kanunda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtOzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağ!tma tarihi: 12.2.2001)

208. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9

Arkadaşının,

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin

Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611)
(Dağıtma tarihi

: 20.2.2001)

209. - Ankara Milletvekili Uluç' Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir
Maddesinde Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi \C lçtüzOğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi : 20.2.2001)
210. X - Ahvali

Şahsiye Cüzdaniarının Tanınmasına

ve

Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin

Onaylanmasının Uygun Bulundu~u Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları

(11799) (S.

Sayısı:

618)

(Dağıtma tarihi:

23.2.2001)

211. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknolqji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001)
Onaylanmasının

212. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir il Kurulması

Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İiişkin

Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001)

213. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun
Teklifi ve İçtuzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/305)
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001)
214. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfi C~ylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde
Bulunan Yerleşim· Alanlarında Depreme Karşı Alınması G~reken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine G.öre Doğrudan Gündeme Alınnlasına İlişkin Önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622)
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001)

215. -Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılma ma Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001)
216. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirrneyi 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)
217. -Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının,
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzUğOn 37 nci
Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi :
20.3.2001)
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında

218. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtuzt\ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001)
219. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve lçtüzügon 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001)
220. -Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 1lçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan,
Büyükyapalak, BUyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve tçtUzüğün 37
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi:
20.3.2001)
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221. - Do~ru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozngun 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Da~ıtma tarihi: 27.3.2001)
222. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Baglı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe
Yasa Önerisi ve İçtüzOgün 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dagıtma tarihi: 27.3.2001)
Kurulmasına İlişkin

223. -Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, YUksekögretim Kurumları Teşkih'itı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hakmonde Kararnamenin De~iştirilerek Kabulone Dair Kanunun Bir Maddesinde Degişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtozogün 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dagıtma tarihi·: 27.3.2001)
224. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'On, Bir İlçe
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ·ve İçti\züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/1 16) (S. Sayısı: 64 I) (Da~ıtma tarihi : I 0.4.2001)
225. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara iline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe

Kurulmasına tlişkin Yasa Önerisi ve lçtüzügün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/525) (S. Sayısı: 642) (Dagıtma tarihi: 10.4.2001)

226. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 12.4.2001)

Tasarısı

ve Milli Savunma

227. - İzmir Milletvekili Suha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü~On 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gondeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi : 16.4.2001)
228. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgon 'Un, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtuzOğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi :
16.4.2001)
229. -Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım
Reformu Kanunu ile Olağanostu Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkında Kanunda
Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtozugun 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001)
230. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin
Kanun Teklifi ve İçtUzügun 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282)
(S. Sayısı: 656) (Dagıtma tarihi: 25.4.2001)
231. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De~iştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtUzügün 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İliŞkin Önergesi
(2/523) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001)
Hakkında

232. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğUn 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dagıtma tarihi: 25.4.2001)
233. X- Ozon Tabakasını İnceiten Maddelere Dair Montreal Protokolu Değişikİiginin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11827) (S. Sayısı : 659)
(Da~ıtma tarihi : 1.5.2001)
234. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve İşbirli~i
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu

Anlaşmasının Onaytanmasının Uygun Butunduguna
(1/829) (S. Sayısı: 660) (Dagıtma tarihi: 1.5.2001)
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235. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzao~lu ve 3 Arkadaşının, Yüksekö~retim Kurumları Teşkilatı
41 Sayılı Kanun BükmOnde Kararnamenin De~iştirilerek KabulUne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde De~işiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzil~ün
37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/233) (S. Sayısı : 661) (Da~ıtma
tarihi: 1.5.2001)
Hakkında

236. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uiuçınar, Payas) ve Bir İl (İskenderun)
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınınasma
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001)
237. -İçel Milletvekili İstemihan Talay ve ll Arkadaşının, Üç İlçe (Yenice, Gülek, Huzurkent) ve Bir İl
(Tarsus) Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü~Un 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge
(2/545) (S. Sayısı : 663) (Da~ıtma tarihi: 1.5.2001)
Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı
Kanun Teklifi; istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Fransa'nın Gerçekleştirdi~i
Mezaliınler ve Soykırımların Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekilieri İzmir Milletvekili Okiay Vural, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili
Mehmet Şandır'ın, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptınıniara Dair
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerınan'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) (Da~ıtma tarihi: 2.5.2001)
238. -

Adıyaman

Soykırım Hakkında

239. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin
Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/285)
(S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001)
v 240. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler Günü Olarak 1Ian
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzUğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına
1lişkin Önergesi (2/491) (S. Sayısı: 673) (Da~ıtma tarihi: 11.5.2001)

241. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdeınirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
Kanun Teklifi ve İçtüzU~Un 37 nci Maddesine Göre Do~rudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi(2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: I 1.5.2001)
Hakkında

242. X - Türkiye'nin MATRA Programın~ Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının
Uygun Bulundu~una Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840)
(S. Sayısı: 680) (Da~ıtma tarihi: 23.5.2001)
243. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılınasına Dair
Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, KUltUr, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ( l/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma
tarihi: 28.5.2001)
244. -Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin Kurulması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtUzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gundeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/27) (S.
Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 3 1;5.2001)
245. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının

Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001)
246. - Te kirda~ Milletvekili Nihan İl gün 'Un~ Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulune Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtüzüğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi : 31 .5.2001)
247. -İçel Milletvekili Ali Er'in, 2924 Sayılı Orman Köy!Oierinin Kalkınmalarının Desteklenmesi HakMaddelerinde De~işiklik Yapılınasına Dair Kanun Teklifi ve İçtUzUğUn 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi:
31.5.2001)
kındaki Kanımun Bazı

248. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunınnak'ın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun
Teklifi ve lçtüzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/284) (S. Sayısı:
699) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001)
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249. -Adana Milletvekilleri M. Hal it Dağlı, Musa Öztürk ve Ali Halaman'ın, Bir İl Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzOğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan GUndeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/495)
(S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001)
250. -Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları TeşkiHitı Hakkında
41 Sayılı Kanun Hükmonde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulone Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzOğün 37 nci Maddesine Göre Do~;rudan Gondeme Alınmasına
İlişkin Önergesi (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001)
251. X - Torkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl
ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001)
Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması

252. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedok'ün, Bir İlçe
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozoğon 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/115) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001)
253. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16

Arkadaşının, Tarımsal

Alt

Yapı

ve Sulama Genel
Göre Doğrudan

ModorlOğO Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzUğün 37 nci Maddesine
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı: 705) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001)

254. -Tokat Milletvekilleri H. Haseyin Balak, LOtfi Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir İlçe (Hasanşeyh)
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına

Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozoğon 37 nci Maddesine
İlişkin Önergesi (2/593) (S. Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 12.6.2001)

255. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (l/83 l) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 13.6.2001)
256. -Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/283)
(S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001)
257. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde BUyükşehir Belediyesi Kuruluşu
Kanun Teklifi ve İçtozUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/5 19) (S. Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 18.6.200 ı)
Hakkında

258. X - TOrkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan
ve Bunların Gelecekte Sınır Konıma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis
Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (l/867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001)
259. X - TOrkiye 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)
260. X - ı 990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Modahale ve İşbirliği ile İlgili
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1 /871) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma tarihi: l.l 0.2001)
261. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protakolon Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001)
262. - 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 GörOşOlmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu
(l/887) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 15.10.2001)
263. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma
tarihi: 15.10.2001)
264. - Sivas Milletvekili AbdOilatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzogun 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına İlişkin Önerge
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23. 10.2001)
Arındırılınası
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265. - Bursa Milletvekili Ali

Arabacı'nın,

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına

Değiştirilmesine Dair KanunTeklifi ve lçtüzüğUn 37 nci Maddesine
İlişkin önergesi (21600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001)

266. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü
Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
lçtUzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/614) (S. Sayısı: 744)
(Dağıtma tarihi: 23.10.2001)
267. -İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge
(2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001)
268. -Osmaniye Milletvekili Şokru Ünal'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ilc 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/682) (S. Sayısı: 749) (Da~ıtma tarihi: 30.10.2001)
269. -Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 75 I) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001)
270. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk ve 35 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtozüğOn 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/689) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001)
271. -TOrk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 8.1 1.2001)
272. -Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler
ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (11863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001)
273. -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)
274. X - Kadınlara Karşı Her Türlü Aynıncılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin lhtiyari Protokollin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve
Dışişleri Komisyonları Raporları (l/896) (S. Sayısı: 759) (Dağıtma tarihi: 13.1 1.2001)
275. X - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı StatüsOnUn Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı:
760) (Dağıtma tarihi: 13.1 1.2001)
276. X- TOrkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 761) (Dağıtma tarihi:
13. ı 1.2001)
277. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın ttinde Kozcağız ve Kumluca Adları ile İki İlçe
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzOğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001)
278. - Kastamonu Milletvekilleri Murat Başesgioğlu, M. Hadi Dilekçi ile Mehmet Serdaroğlu'nun,
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek
KabulUne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtOzOğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/508)
(S. Sayısı: 763) (Dagıtma tarihi: 13.11.2001)
279 .. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe
(Pursaklar) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve fçtüzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/526) (S. Sayısı: 764) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001)
280. X- Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokollin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/926) (S. Sayısı: 771) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001)
281. X- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunınası
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/915) (S. Sayısı: 772) (Dağıtma tarihi: 26.1 1.2001)
Hakkında
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282. X- Uydular Aracılıgı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11877) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi :
30.11.2001)
283. 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)
284. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001)
285. 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)
286. X - Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Gabon Cumhuriyeti HükUmeti Arasında Genel Ticari,
Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001)
287. X- Torkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/918) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001)
288. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti HUkUmeti Arasında Teknik İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001)
289. X - TOrkiye Cumhuriyeti HUkUmeti ilc Amerika Birleşik Devletleri HükUmeti Arasında Karşılıklı
Kalite Govence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (11929) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 7.1.2002)
290. -Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyalişler Komisyonu Raporu ( 1/943) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 22. ı .2002)
291. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtozUğUn 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/343) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002)
292. -Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.1 .2002)
293. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınmasınailişkin Önergesi (2/688) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 22. 1.2002)
294. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendinneyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1191 I) (S.Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 23. I .2002)
295. X - TOrkiye Cumhuriyeti HükUmeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti HükUmeti Arasında Yasadışı
Göçmenlerin Geri KabulOne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu ( 1/933) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma tarihi : 28.1.2002)
296. - Milli GUvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/941) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi :
28.1.2002)
297. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Umurlu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtOzüğOn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/488) (S.
Sayısı : 807) (Dağıtma tarihi : 28. I .4002)
298. -Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Kurban Derilerinin Gelirleri Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtOzUğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (21717) (S. Sayısı: 808)
(Dağıtma tarihi : 28.1.2002)
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının
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299. - İzmir Milletvekili Kemal Vatan'ın, İzmir İlinde Bayraklı Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtUzugun 37 nci Maddesine Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (21740)
(S. Sayısı : 809) (Dagıtma tarihi : 28.1.2002)
300. - KUtahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıgı
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bagımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtlizUğün 37 nci Maddesine Göre
Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/345) (S. Sayısı: 812) (Dagıtma tarihi: 4.2.2002)
301. -Erzurum Milletvekili Mücahit Himoglu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzügnn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/418) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002)
302. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız ve 16 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Hakkında 41 Sayılı Kanun HUkmUnde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78
ve 190 Sayılı Kanun HUkmilnde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/692) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma
tarihi: 4.2.2002)
303. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve ll Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Hakkında 41 Sayılı Kanun HUkmünde Kararnamenin DeğiştiTilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı
Kanun HUkmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 inci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına llişkin Önerge (2/92) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi:
12.2.2002)
304. -Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtuzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/417) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 12.2.2002)
305. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç ve 5 Arkadaşının, İki İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında 190
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtUzUğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/578) (S. Sayısı: 817)
(Dağıtma tarihi: 12.2.2002)
306. - 354 ve 190 Sayılı Kanun HükmUnde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun HUkmUnde Kararnamenin Eki Cetvelierin Devlet
Tiyatroları Genel MUdürlüğOne Ait BölOmUnde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim,
KUltUr, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/936, 1/897) (S. Sayısı: 818) (Dağıtma
tarihi : 12.2.2002)
307. X- Torkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/947) (S.Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002)
308. -Erzurum Milletvekili MUcahit Himoğlu'nun, TOrkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve lçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/4 1O) (S.Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002)
309. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtUzUğtin37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (21714)
(S.Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002)
310. -Ankara Milletvekili Mehmet Arslan'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifj ve İçtüzUğUn
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/735) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma
tarihi: 26.2.2002)
311. - Bilecik Milletvekili Sebahat Vardar ve 12 Arkadaşınm, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3575 Sayılı Kanunla Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzUğlln 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına
İlişkin Önerge (2/678) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002)
312. -Kütahya Milletvekili Seydi Karakuş 'un, Bir İlçe Kurulmasına Uiş kin Kanun Teklifi ve İçtUzUğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/755) (S. Sayısı: 829) (Dagıtma
tarihi: 6.3.2002)
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313. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoi:!;lu'nun, Türkiye Cumhuriyetinin Rumuzu olan T.C. 'nin
Olarak Yazılıp Okunınası Hakkında Kanun Teklifi ve İçtl\züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınmasınaİlişkin Önergesi (2/512) (S. Sayısı: 830) (Dai:!;ıtma tarihi: 13.3.2002)
314. -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 İçtüzüi:!;ün 37 nci
Maddesine Göre Doi:!;rudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/737) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma tarihi :
13.3.2002)
315. -Niğde Milletvekili MUkerrem Levent' in, Nigde iline Bağlı Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doi:!;rudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/753) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 13.3.2002)
316. - 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)
3 17. - Erzurum Milletvekili Mocahit Hi.moglu 'nun, Tork Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozUğUn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/41 1) (S. Sayısı: 836) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002)
318. - Kütahya Milletvekili Seydi Karak"Uş'un, Balıköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtUzül:!;ün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/756) (S.
Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002)
319. -Kara Avcılıi:!;ı Kanunu Tasansı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (11380)
(S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002)
320. - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (11948) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 5.4.2002)
321. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt tline Bağlı Veysel Karani Adıyla Bir İlçe
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtUzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gondeme Alınmasına
İlişkin Önergesi (2/20) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi : 9.4.2002)
322. -Erzurum Milletvekili Mocahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Degişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/416) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002)
323. X - Torkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetiere Karşı Türk-Yunan
Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11962) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 11.4.2002)
324. -Türk Ceza Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Yer Alanİdam Cezalarının
Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı : 852)
(Dağıtma tarihi : 25.4.2002)
325. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik
Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anla5manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/957) (S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 30.4.2002)
326. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Karayİp Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı:
855) (Dağıtma tarihi: 1.5.2002)
327. X - Sınıraşan Örgutlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raponı (1/968) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi:
8.5.2002)
328. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/967) (S. Sayısı:
859) (Dağıtma tarihi: 8.5.2002)
Açık
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329. - İçel Milletvekili Akif Serin'in, TOrkiye Gümrük Müşavirleri Odaları Birligi Kanunu Teklifi, .
Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Degiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Gümrük Kanununda
Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönüi'On, Gümrük Kanununda
Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve· Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/938, 2/441, 2/801,
2/821) (S. Sayısı: 863) (Dagıtma tarihi: 14.5.2002)
330. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoglu'nun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diger Aletler
Hakkında Kanunda Degişiklik Yapılmasına Dair -Kanun Teklifi ve İçtüzügiln 37 nci Maddesine Göre
Dogrudan Gündeme Alınmasına tlişkin Önergesi (2/458) (S. Sayısı: 865) (Dagıtma tarihi: 20.5.2002)
331. - Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan ile Burdur Milletvekili Mustafa Örs' ün, Yüksek ögretim
Kurumları Teşkilatı Kanununda Degişiklik Yapılma'iı Hakkında Kanun Teklifi ve İçtozogun 37 nci Maddesine
Göre Dogrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/767) (S. Sayısı: 866) (Dagıtma tarihi: 20.5.2002)
332. X - Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin
Yasaklanması ve Bunların Imhası ile ligili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/974) (S. Sayısı: 867) (Dagıtma tarihi: 20.5.2002)
333. - Güzel Sanatlar ile Bilim ve Teknoloji Alanlarında Olağanüstü Yetenek Gösteren Çocukların
Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Milli Egitim, Kültür, Gençlik
ve Spor Komisyonları Raporları (1/739) (S. Sayısı: 871) (Dagıtma tarihi: 28.5.2002)
334. - 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) (Dagıtma tarihi: 3.6.2002)
335. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11985) (S. Sayısı :
873) (Dagıtma tarihi: 3.6.2002)
336. -Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/980) (S.Sayısı: 874) (Dagıtma tarihi: 5.6.2002)
337. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve
Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundugu Hakkında Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/983) (S.Sayısı: 875) (Dagıtma tarihi : 5.6.2002)
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Yasama

Dönem: 21
(S.

T.B.M.M.

Sayısı

Yılı

:4

: 883)

Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1012)
T.C.
Başbakanlık

Kanımlar

24.6.2002

ve Kararlar

Genel Müdürlüğü
Sayı:

B.02.0.KKG.0.10/101-501/3535
TÜRKİYE BÜYÜK :NIİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA

Başlmnlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17.6.2002 tarihinde kararlaştırılan "Toplu
Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişilde gönderilmiştir.

Gereğini

arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

GENEL GEREKÇE
3 Şubat 2002 tarihinde Afyon Sultandağı 'nda meydana gelen deprem, Afyon merkez ve ilçeleri
ile 48 belde ve 123 köy yerleşim yerinde toplam 505 293" vatandaşımızı etkilemiştir. Bölge çiftçilik
ve hayvancılıkla geçinen düşük gelirli bir bölge olup, özellikle köy yerleşim yerlerinden nüfusları
itibariyle belde belediyelerine dönüştüklerinden, belde halkının oturduğu konutlar mühendislik hizmeti görmemiş yöresel yapı malzemelerinden (taş, kerpiç, samantı çamur) inşa edilen yapılardan
oluşmaktadır. Bu yapılar, üzeri kamış, sazlık ve sıkıştırılmış topraktan oluşan bir çatı örtüsü ilc kaplanmış, fen ve sanat kurallarına uygun olmayan yapılar olduğundan "Zorunlu Deprem Sigortası"da
yapılamamaktadır. Yine bu yapılar, 50-100 yıllık olup her an hasar doğurabitecek yapılardır. Bölge
halkının gelir düzeyinin düşük olması nedeniyle, bu yapılarını tamir edemedikleri gibi yeni fen ve
sanat kurallanna uygun konut yapmaları da mümkün görünmemektedir.
Tasarı ile; Toplu Konut Kanununa eklenecek geçici madde ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Fen Heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlarında belirlenen ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi
afetzedelerin kuracağı kooperatifiere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Baş
kanlığının mUştereken belirleyeceği usul ve esaslara göre kredi verilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1.- Madde ile, 3.2.2002 tarihinde Afyon'da meydana gelen deprem sonucunda Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığı Fen Heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlarında belirlenen 3835

adet ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatiflere, kendi arsaları veya ilgili belediyeler tarafından toplulaştırma sonucunda elde edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar için Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi verilmesi ve bu kredinin kullandırılmasına ilişkin usul
ve esasların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının müşterek teklifi

-2üzerine Başbakan tarafından belirlenmesi; söz konusu kooperatifler için gereken 70 trilyon TL'nin
Toplu Konut İdaresine; alt yapı ve toplulaştırma işlemleri için ihtiyaç duyulan 50 trilyon TL'nin ise
Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü
arasında yapılacak protokol çerçevesinde kullandırtlmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine aktarılması, söz konusu tutarların harcanmayan kısmı ile kredi olarak kullandırılan kısmın geri dönüşünün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Afet İşleri Genel MüdUrlüğün
ce takip edilmesi ve tahsilini müteakip bir ay içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki
afet tertibine özel ödenek kaydedilmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık
hesabına yatırılması ayrıca, inşa edilecek veya onarılacak yapılarta ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname
ve yapacakları sözleşmelerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaftutulması öngörülmektedir.
Madde 2.- Yürürlük maddesidir.
Madde 3.- Yürütme maddesidir.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No: 111012
Karar No : 104

26.6.2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA

Bakanlar Kurulunca, 24.06.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunularak Başkaniıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen, "Toplu Konut Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 26.06.2002 tarihinde yapmış olduğu 47 nci birleşiınde Hükümeti temsilen Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan ile
Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin
de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.
Bilindiği gibi; 3 Şubat 2002 tarihinde Afyon ilinde meydana gelen deprem, Afyon il merkezi
ve ilçeleri ile 48 belde ve 123 köy yerleşim yerinde 500 binin üzerinde vatandaşımızı etkilemiştir.
Sözkonusu bölgenin tek gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olup, yörede yaşayan vatandaşlarımızın
gelirleri son derece düşüktür. Bu nedenle özellikle köy iken nüfusları nedeniyle belde haline dönüş
türüten belediyelerdeki konutlar fen ve sanat kurallarına uygun olmayıp taş, kerpiç, samanlı çamur
gibi yöresel yapı malzemelerinden inşa edilmişlerdir. Ayrıca sözkonusu yapılar oldukça yaşlı olup,
her an hasar doğurabitecek durumdadırlar. Ancak, fen ve sanat kurallarına aykırı inşa edildiklerinden zorunlu deprem sigortası da yapılamamaktadır. Diğer taraftan yöre halkının gelir durumları
itibariyle modern konutlar inşa edebilmesi mümkün görülmemektedir.

Yukarıda belirtilen millahazalar doğrultusunda hazırlanan Tasarı ile; Bayındırlık ve İskan
Fen Heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlarında belirlenen ağır hasarlı ve yıkık
konutların sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatiflere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mUştereken belirlenecek usul ve esaslara göre kredi vetilmesine
imkan sağlanması ve bu doğrultuda gereken düzenlernelerin yapılması amaçlanmıştır.
Bakanlığı

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan

Türkiye Büyük Millet Meclisi

görüşmelerde;

(S.

Sayısı

: 883)

-3-Afyon ilinin gelir dilzeyi düşilk bir il olduğu, bu nedenle devletin desteği olmadan yörede
depremin verdiği hasarı kendi imkanları ile telafi edemeyecekleri,
tasarının bu bakımdan olumlu karşılandığı ve ivedilikle kanunlaştırılmasında yarar görüldüğü, ancak bu çerçevede zorunlu deprem sigortasına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan aksaklıklann
da giderilmesi gerektiği,
yaşayan vatandaşlarımızın

Uluslararası finans kuruluşlannın da desteklemesi suretiyle ülkemizde geniş
rehabilitasyon projesinin bir an önce hayata geçirilmesinde yarar bulunduğu,

-Dar gelirli
olan

vatandaşlarımızın

konut-yapı kooperatifçiliğinin

Şeklindeki görüşleri

çaplı

bir mesken

konut edinme arzusunu teşvik etmek üzere, cazibesini
yeni bir yaklaşımla ele alınması gerektiği,

takiben Hükümet

yitirmiş

adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

-Son yıllarda yaşadığımız deprem felaketlerinin depremiere önceden hazırlıklı olunmasinın ne
kadar hayati bir önem taşıdığını gösterdiği, Devletimizin de bu alanda gerekli çalışmaları yaptığı,
bu çerçevede zorunlu deprem sigortasına ilişkin düzenlemeler yapıldığı ve doğal afet sigortası oluş
turulduğu,

-Tasarının, doğal afet sigortası kapsamı dışında kalan yerlerde yaşayan ve depremden mağdur
olan insanlarımızın, fen ve sanat kurallarına uygun modern konutlara sahip olabilmeleri için
kuracakları kooperatifierin devlet tarafından krediler yoluyla desteklenmesini öngördüğü,· bu
nedenle bir an önce kanuniaşmasında yarar görüldüğü,

İfade edilmiştir.

Genel üzerindeki görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca. da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının;

- Çerçeve I inci maddesi; maddeye bağlı geçici 3 üncü maddenin, birinci fıkrasında yer alan
"(3835)" ibaresi ile "... ilgili belediyeler tarafından ... " ibaresinin uygulamanın kolaylaştırılması ve
idareye esneklik sağlanması amacıyla metinden çıkarılması suretiyle,
Yürürlük ve yürütmeye

ilişkin

ikinci ve üçüncü maddeleri ise aynen,

Kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun

onayına

Başkan

Metin Şahin
Antalya
Kiltip
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
Bartın

Üye
Cengiz Aydoğan
Antalya
Üye
Zeki Ergezen
Bitlis

sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa
Başkan

V.
Hayretlin Özdemir
Ankara
Üye
Gaffar Yakın
Afyon
Üye
M Güven ·Karahan
Balıkesir

Üye
Hayati Korkmaz
Bursa

(İmzada bulunamadı)
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saygı

ile arz olunur.

Sözcii
Ahmet Kabil
Rize
Üye
Sait Açba
Afyon
Üye
Hüseyin Arahacı
Bilecik
Üye
Oğuz Tezmen
Bursa
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Sayısı
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-4Üye
M Altan Karapaşaoğlu
Bursa
Üye
Mehmet Sadri

Üye
Aslan Po/at
Erzurum
(Muhalefet şerhim ektedir)
Üye
Mehmet Dönen
Hatay

Üye
Hakkı

Duran

Çankırı

Üye
Yıldırım

Eskişehir

S. Metin Kalkan
Hatay
(İmzada bulunamadı)

Aydın Ayaydın

Üye
Jvfasum Türker

İstanbul

İstanbul

Üye

Üye
Celal Adan
İstanbul

(İmzada bulunamadı)

Üye
Hasan Çalış
Karaman
Üye
Necdet Tekin
Kırklareli

Üye
MetinErgım

Muğla

Üye
Mehmet Serdaroğlu
Kastamonu
Üye
Süleyman Çelebi
Mardin
Üye
CevatAyhan
Sakarya
(Muhalefet şerhim eklidir)
Üye
Bekir Gündoğan
Tunceli

Üye
Arslan Aydar
Kars
Üye
Kemal Köse
Kocaeli
Üye
Ş. Ramis Savaş
Sakarya

Üye
Kemal Kabataş
Samsun

Üye
Topçu
Sinop

Yaşar

MUHALEFET ŞEH.Hİ
1/1 O12 sayılı Toplu Konut Kanununda değişiklik yapan kantın tasarısı ile 3 Şubat 2002 tarihinde Afyon Sultandağı 'nda meydana gelen deprem afeti için 120 trilyon TL ödenek tahsis edilmektedir. Bu ödeneğin 70 trilyon TL'sı belediye bölgelerinde olup, sigorta edilmemiş, sigorta
edilemeyecek kadar zayıf, kerpiç, yığına taş duvarlı ve toprak tavanlı binalardan yıkık ve hasarlı
olanların Toplu Konut Kredisi ile inşası için, 50 trilyon lirası da Afet İşleri, Karayolları ve İller Bankası Genel Müdürlüklerinin bölgedeki altyapı inşaatı için kullanılacaktır. Afete maruz kalan bölge
halkının ihtiyaçlarının karşılanması için tasarının acele kamulaştırılması ve Bayındırlık Bakanlığının bölgedeki çalışmalarının kolaylaştırılması ve hızlandırılması gerekir.
Afetlerle ilgili tedbir alınması gereken

bazı hususları

da bu münasebetle· ifade etmek isteriz.

1. Muhtelifzamanlarda meydana gelen afetlerde hak sahibi olanlardan bugüne kadar evleri inçok sayıda hak sahibi bulunmaktadır. 1966 Varto depreminden beri beklemekte olanlar da bunlar arasındadır. 1996'da bekleyenierin toplam sayısı 30 000 adet mertchesinde idi. Bekleyen bu hak sahiplerinin takriben 10 000 adedi 1997 programına alınmıştı. Bekleyen hak sahiplerinin evlerinin yapılması için, uluslararası kuruluşlardan da destek alınarak, imkanlar süratle kullanılmalı ve projeler hızlandırılmalıdır.
şa edilmemiş
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-52. Belediye bölgelerinde mecburi afet sigortası getirilmesine rağmen, Sultandağı depreminde
de görüldüğü gibi, sigorta edilemeyecek kadar zayıf binalar bulunmaktadır. Zayıf binalar İç, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu'da büyük ekseriyeti teşkil etmektedirler. Bunlar genellikle kerpiç ve yığına
taş, toprak çatı evlerdir. Statik ve dinamik yük ve darbelere karşı mukavemetli taşıyıcı sistem, kolon
kiriş bulunmamah.iadır. Bazı illerde binaların sayısı bakımından bunun nispeti yüzde doksan mertebesindedir. Bu husus dikkate alınarak, Afet Sigortası ve Afet Kanunlarında buna göre düzenleme
yapılmalıdır. Aksi halde her afetle mevzuat eksikliği sebebi ile yeni kanun çıkarma ihtiyacı ortaya
çıkacak, afetzedelerin sıkıntısı ve idarenin zorluk ve imkansızlıklan devam edecektir.
3. Marmara depreminden sonra yapılan teknik çalışmaların ışığında bölgelerin deprem riskine
ve zemin şartianna göre binaların kat irtifaı ve temelleri ile ilgili sınırlamalar, deprem darbelerine
göre statik yapı ve temellerde emniyet sağlayacak uyulması mecburi teknik şartlar getirilmiştir. Bu
çerçevede;
a) Yeni inşaat yapacak olanlar için imar adası ve bölgesi seviyesinde sond0;jlarda zemin karakteri tespit edilip buna göre kat irtifaı ve temel şartları tespit edilmiş ise parsel bazında tekrar zemin
etüdü kaldırmak gerekir. Bu husus bir veya iki katlı kendi evini inşa edecekler için ilave mali külfet getirmekte ve inşaat maliyetini artırmaktadır.
b) Proje ve yapı denetim için getirilen şartlar kendi evini yapanlar için zemin etüdü ile birlikte inşaata başlamadan bir iki milyar mertchesinde maliyet getirmekte, bu husus, maliyeti artırdığı
için inşaat ruhsatı alınmasını zorlaştırmakta, kaçak inşaatlara sebep olmakta veya inşaat yapılmasıri
da serbestlik olan belediyeler civarındaki köylere yönelip tamamen kontrolsuz inşaat yapılmasına
sebep olmaktadır.
Yapı denetim külfetinden kurtulmak için kendi evini yapanlar bir müteahhitle şeklen anlaşmak
ta bir iki milyar TL ödeyerek inşaatını kendi yürütmektedir.

İhtiyaçtan
ışığında

kaynaklanan yapı denetim düzenlememesinin ortaya
yeniden gözden geçirilmesinde fayda görülmektedir..

çıkan

yukandaki tecrübeler

4. Deprem teknik çalışmaları neticesinde mevcut hasar görmemiş binaların güçlendirilmesi
gerekmektedir. Kat mülkiyetine tabi binalarda bunu görmek çok zor olmakta, muhtemel tehlikeyi
hafife alan bazı kat malikleri buna razı olmamakta ve güçlendirilme yapılamamaktadır. Bunu mecbur'i kılan ve iskanın devamını bu şartın yerine getirilmesine bağlayan kanuni düzenlemeler yapıl
malıdır.

5. Marmara depreminde hasar gören bölgelerde, bilhassa Adapazarında, alt yapı, yollar tamamiçin şehir harap haldedir. Toz ve çamur deryasında yaşanmaktadır. Belediyelerin mevcut ve ek gelir kaynakları ile bunu halletmesi mümkün değildir. Hükümetin kaynaklarını seferber
ederek halka ızdırap veren bu eksikleri tamamlaması gerekir.
lanamadığı

6. Marmara depreminde afetle hak sahibi olup kendi evini yapanlara ve orta hasarlı hak sahiplerine verilen krediler zamanında ödenmemektedir. Yaygın şikayetler mevcuttur. Ödemelerde gecikmeler önlenmelidir.
7. Marmara deprem bölgesinde ve özellikle çok
kadar çözülmemiştir.

katlı

binalarda kat indirimi meselesi bugüne

Cevat Ayhan

AslanPo/at

Erzurum ·

Sakarya
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-6HÜKÜMETİN TEKLiF ETTİGİ lv1ET1N

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİGİ lviETiN

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEGiŞiK
LİK YAPILMASINA İLİŞKİN K.4.NUN

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEGiŞiK
LİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

TASARlSI

TASARlSI

MADDE 1. - 2.3.1984 tarihli ve 298S
sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

MADDE 1. -- 2.3.1984 tarihli ve 298S
sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3. - 3.2.2002 tarihinde
Afyon ve civarında meydana gelen deprem
sonucunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fen
Heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlarında belirlenen (383S) ağır hasarlı ve yıkık
konut sahibi afetzedelerin kuracağı koope·:atiflere, kendi arsaları veya. ilgili belediyeler
tarafından toplulaştırma · sonucunda elde
edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar
için Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi
verilir. Söz konusu kredinin kullandırılmasına
ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
tarafından mUştereken belirlenir ve Başbakan
onayı ile yürürlüğe girer.

"GEÇİCİ MADDE 3. - 3/2/2002 tarihinde Afyon ve civarında meydana gelen deprem
sonucunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fen
Heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlannda belirlenen ağır hasarlı ve yıkık konut
sahibi afetzedelerin kur~cağı kooperatiflere,
kendi arsalan veya toplulaştırma sonucunda
elde edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar için Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi
verilir. Söz konusu kredinin kullandırıtmasına
ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
tarafından mUştereken belirlenir ve Başbakan
onayı ile yürürlüğe girer.

Ağır hasarlı

1

ve yıkık konut sahibi afetzedelcrin kuracağı kooperatifler için gereken
70 trilyon TL. Toplu Konut İdaresine; alt yapı
ve toplulaştırma işlemleri için ihtiyaç duyulan
SO trilyon TL. ise Afet İşleri Genel Müdürlüğü,
Karayollan Genel Müdürlüğü ve İller Bankası
Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol
çerçevesinde kullandırılmak üzere Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine
aktanlır.

Söz konusu tutarların harcanmayan kısmı
ile kredi olarak kullandırılan kısmının geri
dönüşü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Afet
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilir
ve tahsilini müteakip bir ay içerisinde Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine özel ödenek kaydedilmek Ozere ve
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Say-

Ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatifler için gereken
70 trilyon TL. Toplu Konut İdaresine; alt yapı
ve toplulaştırma işlemleri için ihtiyaç duyulan
SO trilyon TL. ise Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İller
Bankası Genel Müdürlüğü arasında yapılacak
protokol çerçevesinde kullandırılmak üzere
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki
afet tertibine aktarılır.

Söz konusu tutarların harcanmayan kısmı
ile kredi olarak kullandırılan kısmının geri
dönüşü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve
Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip
edilir ve tahsilini müteakip bir ay içerisinde
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki
afet tertibine özel ödenek kaydedilmek üzere
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.

manlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.
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-7(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Bu Madde uyannca yeniden inşa edilecek
veya onarılacak yapıtarla ilgili ihale, sözleşme,
ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan
faydalanacakların verecekleri beyanname,
taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır."
yayımı

Bu Madde uyarınca yeniden inşa edilecek
veya onarılacak yapıtarla ilgili ihale, sözleşme,
ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan
faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü
vergi, resim ve harçtan muaftır.

tarihinde

MADDE 2. - Tasarının yürürlüğe
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

ilişkin

yürürlüğe

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. - Tasarının yürütmeye
3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

ilişkin.

MADDE 2. -Bu Kanun
girer.

Bülent Ecevit
Başbakan

Devlet Bak. ve Baş b. Yrd.
M Yılmaz
Devlet Bakanı V.
E. S. Gaydalı
Devlet Bakanı
N. Arseven
Devlet Bakanı
Dr. Y. Karakoyun/u
Devlet Bakanı
E. s~ Gaydalı
Devlet Bakanı
R. Önal

İ. Cem

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
H. H. Özkan
Devlet Bakanı
Prof Dr. T. Taskay
Devlet Bakanı V.
Prof Dr. R. Mirzaoğlu
Devlet Bakanı
Prof Dr. R. Jvfirzaoğlu
Devlet Bakanı
Prof Dr. Ş. Üşenmez
Devlet Bakanı V.
Prof Dr. A. Akcan
Milll Savunma Bakanı V.
Prof Dr. Ş. Üşenmez
Maliye Bakanı
S. Oral

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
D. Bahçeli
Devlet Bakanı
K. Derviş
Devlet Bakanı V.
Prof Dr. T. Taskay
Devlet Bakanı V.
H. Gemici
Devlet Bakanı
H. Gemici
Devlet Bakanı V.
R. Önal
Adalet Bakanı
Prof Dr. H. S. Türk
Dışişleri Bakanı

İçişleri Bakanı

R. K Yüce/en
Milll Eğitim Bakanı
M Bostancıoğlu

Prof Dr. A. Akcan
O. Vural
Doç. Dr. O. Durmuş
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Prof. Dr. H. Y. Gökalp
Y. Okuyan
A. K. Tanrıkulu
En. ve Tab. Kay. Bakanı
Kültür Bakanı
Turizm Bakanı
Z. Çakan
A1. İ. Ta/ay
M Taşar
Çevre Bakanı
Orman Bakanı V.
Mİ. Ta/ay
R Ayıekin
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Dönem: 21
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Aydın

Milletvekili Yül{sel Yalova'nın, Gelir Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması ··Hakkında Kanun
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/949)
TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklitim ve gerekçesi ilişikte
sunulmuştur.

Gereğini

arz ederim.

Saygılarımla.

Yüksel Yalova
Aydın

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA
Aydın

Milletvekili Yüksel Yalova 'nın (2/949) esas

Saygıtarımızla

numaralı

Kanun Teklifine

katılıyoruz.

arz ederiz.

Masum Türker

Ce/d/Adan

M Altan Karapaşaoğlu

İstanbul

İstanbul

Bursa

Hasan

Çalış

Aslan Po/at

Karaman

Erzurum

GENEL GEREKÇE
Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerin elde ettiği yedi gelir unsurunun mahiyetleri ayn ayrı
belirtilmiştir. Gerçek kazanç ve iratlann vergilendirilmesi esası benimsenmiştir. Profesyonel sporcuların faaliyetleri ve elde ettikleri gelirleri serbest meslek kazancı niteliğindedir.
Profesyonel sporlar bilhassa futbol bir endüstri haline gelmiştir. Bunun paralelinde profesyonel
futbolculuk başlı başına yapılan bir meslek haline gelmiştir. Profesyonel sporcular mesleklerini icra ederken transfer sözleşmesi yaptıkları spor kulübü dışında muhtelif şekillerde reklam, jübile,
mankenlik, spansorluk faaliyetlerinden de gelir elde etmektedirler. Bu tür gelirlerin tek bir elde
takibi ve beyanı gerekir. Bu nedenle profesyonel futbolcuların ses ve sahne sanatçılarında olduğu
gibi mesleki faaliyetlerinin gerçek yönüyle serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi yerinde
olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde I.- Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (6) numaralı bendi
iptal edilerek profesyonel sporcu kazançlarının ücret sayılması yerine, kanundaki tanıma uygun vergilendirilmesi sağlanmıştır.
Madde 2.- Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendine
mahiyetine uygun olarak "profesyonel sporcular" ibaresi eklenmiştir.

kazancın

-2Madde 3.- Profesyonel sporcuların aktif ve yüksek kazanç getiren spor ömürlerinin kısa oldöneminde yapılan harcamaların ve faaliyet döneminde tevsiki mümkün olmayacak
giderler de dikkate alınarak dönem giderlerinin% SO'si kadar götürü gider uygulamalarına imkan
ması yetişme

verilmiştir.

Madde 4. - Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (2) numaralı bendine profesyonel
sporculara mesleki faaliyetleri dolayısıyla yapılan ödemelerden tevkifat uygulanması konusunda
ayrı bir alt bent eklenmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu

20.6.2002

Esas No. : 21949
Karar No. : 103
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA

18.4.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkaniıkça
26.4.2002 tarihinde Komisyonumuza havale edilen Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın "Gelir
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun; 30.5.2002
tarihinde, Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Sümer Oral ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla yaptığı
44 üncü birleşimde konunun, Türk vergi sisteminin genel prensipleri ve mevzuatı ile Avrupa Birliği
müktesebatı çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla bir alt komisyon kurulması suretiyle, incelenip görüşülmüştür.
Bilindiği

gibi, profesyonel sporcular mesleklerini icra ederk!;':n, serbest meslek kazancı
transfer sözleşmesi yaptıkları spor kulübü dışında muhtelifşekilde reklam,jübile, spansorluk gibi faaliyetlerinden de gelir elde etmektedirler.

niteliğinde,

Teklif ile; profesyonel futbolcuların faaliyetlerinin serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi

amaçlanmaktadır.

Teklifın geneli üzerinde yapılan müzakerelerde,
- Tekiifte öngörülen düzenlernelerin vergiterne ilkeleri

mesi

doğrultusunda

yeniden

değerlendiril

gerektiği,

-Konunun, Avrupa Birliği üyelik süreci de dikkate alınarak, Avrupa Birliğinde sporculara
yönelik olarak uygulanan vergi düzenlemeleri çerçevesinde geçici bir düzenleme ile profesyonel
futbolculara vergisel teşvik sağlanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı,
- Vergilemenin; verginin, ücreti ödeyenden alınması yerine, bu ücreti kazanandan alınmasına
yönelik olarak yapılması gerektiği,
-Futbol kulüpleri ile vergi dairesi arasında profesyonel futbolcuların transfer ücretlerinin vergilendirilmesi konusunda yaşanan sorunların bir an önce sonuçlandırılmasının yararlı olacağı,
Şeklindeki görüş ve değerlendirmeleri müteakip, Teklifın alt komisyonda ele alınarak yeniden
düzenlenmesine karar verilmiştir.
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Alt Komisyonumuz 13.6.2002 ve 19.6.2002 tarihlerinde, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı toplantılarda, konuyu Türk vergi sisteminin genel prensipleri ile Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde etraflıca değerlendirerek çalışmaları sonucunda oluşturduğu
metni bir rapor ekinde Komisyonlımuza sunmuştur.
Bu defa Komisyonumuzun, 20.6.2002 tarihinde yaptığı 46 ncı birleşimde Hükümeti temsilen
Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlanyla yaptığı
46 ncı birleşimde, söz konusu Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek Alt Koroisyonca hazırlanan metin esas alınmak suretiyle görüşmelere geçilmesine karar verilmiştir.
Alt Komisyon Metninin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenmesini öngören çerçeve 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul
edilmiştir.

Ayrıca, Komisyonumuz 1.7.2002 tarihinde başlayacak futbolcu transfer sezonunu dikkate
alarak, TeklifinGenel Kurulda ivedilikle görüşülmesi hususunda temennide bulunmuştur.
Diğer taraftan, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, söz konusu Teklifine, İstanbul Milletvekilleri Masum Türker ve Celal Adan ile Bursa Milletvekili M. Altan Kara paşaoğlu, Erzurum Milletvekili Aslan Polat ve Karaman Milletvekili Hasan Çalış da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına verdikleri bir tezkere ile katıldıklarını beyan etmişlerdir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanİığa saygıyla arz olunur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü

Metin Şahin

Hayretlin Ozdemir

Ahmet Kabil

Antalya
Katip

Ankara
üye
Dengir Mir Mehmet Fırat
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Rize
Üye
Gaffar Yakın
Afyon

(İmzada bulunamadı)

(İmzada bulunamadı)

Cafer Tufan

Yazıcıoğlu

Bartın

Üye

Üye

Üye

SaitAçba

Cengiz Aydoğan

M. Güven Karahan

Afyon
Üye

Antalya
Üye

Balıkesir

Hüseyin Arahacı

Zeki Ergezen

Bilecik
Üye

Bitlis
Üye

M Altan Karapaşaoğlu

Hakkı

Üye
Oğuz

Duran

AslanPo/at

Çankırı

Bursa
Üye
Yıldırım

Tezmen

Bursa
Üye

Üye

Erzurum
Üye

Aydın Ayaydın

Masum Türker

Eskişehir

İstanbul

İstanbul

Üye

Üye

Nesrin Nas

Ce/a/Adan

İstanbul

İstanbul

Üye

Üye

Karaman
Üye

Arslan Aydar

Mehmet Serdaroğlu

Necdet Tekin

Kars

Kastamonu

Kırklareli

Mehmet Sadri
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Süleyman Çelebi
Mardin
Üye
CevatAyhan
Sakarya

Üye
Metin Ergun

Üye
Ramis Savaş
Sakarya
Üye
Lütfi Ceylan
Tokat

Ş.

Muğla

Üye
Topçu·
Sinop

Yaşar

(İmzada bulunamadı)

Üye
Bekir Gündoğan
Tunceli

Alt Komisyon Raporu
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA
Esas No.: 21949

18.4.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkaniıkça
26.4.2002 tarihinde Komisyonumuza havale edilen Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın "Gelir
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun; 30.5.2002
tarihinde, Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Sümer Oral ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla yaptığı
44 üncü birleşimde, konunun, Türk vergi sisteminin genel prensipleri ve mevzuatı ile Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Alt Komisyonumuz 13.6.2002 ve 19.6.2002 tarihlerinde, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı toplantılarda, konuyu Türk vergi sisteminin genel prensipleri ile Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde etraflıca değerlendirerek çalışmalarını bir rapor ve metin
halinde Komisyonumuza sunmaya karar vermiştir.
Raporum uz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına saygı ile arz olunur.
Masum Türker
İstanbul

Aslan Po/at
Erzurum

Oğuz

M Altan Karapaşaoğlu
Bursa

Tezmen
Bursa

Nesrin Nas

Lütfi Ceylan
Tokat

İstanbul
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-5ALT KOMİSYON METNİ
GELİR VERGiSi KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESi

HAKKINDA KANUN TEKLiFi

MADDE 1.- 3l.ı2.1960 tarihli ve
de

ı93 sayılı

Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici Mad-

eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6 ı. - 3 ı. ı2.2007 tarihine kadar sporculara ücret olarak yapılan ödemeler
gelir vergisinden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden% ı 5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Bu
istisnanın tevkifyoluyla ödenen gelir vergisine şümulü yoktur.
Bakanlar Kurulu% ı5 oranını,% 25 oranına kadar artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir."
MADDE 2. -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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AYDIN MiLLETVEKiLi YÜKSEL YALOVA'NIN TEKLiFi
GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEGİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLiFi
MADDE 1.-31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
desinin üçüncü fıkrasının (6) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

değişik

61 inci mad-

MADDE 2. - Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinin sonuna "profesyonel sporcular;" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3. -Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasına (ll)
eki enmi ştir.
ll. Profesyonel

sporcuların

gayri safi

hasılatlarının%

numaralı

bent

SO'si,

MADDE 4. - Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2)
bendine (a) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b)
bendi (c) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
numaralı

b) Profesyonel sporculara mesleki faaliyetleri
MADDE 5. -Bu Kanun yayımı tarihinde

dolayısıyla yapılan

yürürlüğe

ödemelerden,

girer.

MADDE 6. -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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-7PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONUNUN KABUL ETTİGİ METİN
GELİR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESi HAKKINDA

KANUN TEKLiFi
MADDE 1.-31.12.1960 tarihli ve 193
de

sayılı

Gelir Vergisi Kanununa

aşağıdaki

Geçici Mad-

eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 61.- 31.12.2007 tarihine kadar sporculara ücret olarak yapılan ödemeler
gelir vergisinden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden% 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Bu
istisnanın tevkifyoluyla ödenen gelir vergisine şümulü yoktur.

Bakanlar Kurulu % 15 oranını, % 25
meye yetkilidir."

oranına

kadar artırmaya veya kanuni oranına kadar indir-

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Cumhurbaşkanlığı

2001 Mali Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını
İnceleme Komisyonu Raporu (3/1089)
Türkiye
Cumhurbaşkanlı ğz

Genel Sekreterliği

24.5.2002

Sayı: B.Ol.O.BJı;fM.03-68-194-4297

Konu: 2001 Mali Yılı

Kesinhesabı

TÜRKİYE BÜYÜK :MİLLET MECLiS~ BAŞKANLIGINA
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Örgütü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamarnesinin 72 nci maddesinde "Cumhurbaşkanlığı bütçesinden
yapılan

harcamalann denetimi, bir sonraki yılın başında hazırlanarak Genel Sekreterce onaylanan kesinhesap cetvelleri üzerinden, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hesaplannı İnceleme Komisyonu tarafından yapılır" hükmü yer almaktadır. Kararnamenin bu hükmü ve 1050 sayılı Genel Muhasebe Yasasının
101 inci maddesi uyannca hazırlanmış bulunan, Cumhurbaşkanlığı 2001 Mali Yılı Kesinhesap cetveli ekte sunulmuştur.
Gereğini

emirlerinize arz ederim.
Kemal Nehrozoğlu
Cumhurbaşkanlığı

Genel Sekreteri

N

ı

00
00
......

'-"

-3-

CUMHURBAŞKANLIGI 2001
MALi YILI KESiNHESABI

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S.

Sayısı:

881)

...
ı

-5-

YILI :2001

İTA AMIRLERİ CETVELİ
(A&U veya Vekil)
BIRINci DERECE ITA AMIRİNlN
I(URULUŞUN

ADI

IŞEBAŞLAMA

ADISOYADI

IKINci DERECE ITA AMIRtNtN
IşEBAŞLAMA

AYRILMA
TARtKI

TAIÜH1

-CUMHURBAŞKANLIÖI

Kemal NEHROzOOLU

H. Btllent SERİM

31.122001

01.01.2001

TARiHI

ADISOYADJ

-

AYRILMA
TARIHI

01.01.2001

31.12.2001

ı

ı

!

ı
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YILI :2001

ÖDENEK VE HARCAMANIN EKONOMİK AYRlMI
BİR ÖNCEKI YIL UYGULAMASI

~
Tl1rO
1

Genel Odenek
Açıklama

Toplamı

1---

b) DlÖER CARi GIDERLERI

---

2

YATIRIM HARCAMALARI

3

TRANSFER HARCAMALARI

---

8,930,492,000 7,733,779,250

-

Yıl İçİnde

Batçe Bıış!ımgıç
Ödenegi

166,650,000

154,952,790

- -

Toplam

İptal Edilecek

Toplamı

Harı:ııma

Ödenek
1,536,675,7BO

9,226,964,130

6,556,361,000

6,424,392,040

4,301,806,000

-94,527,090

4,207,270,910

- 2, 802,572, 09C

1,404,706,020

4,278,000,000

-1,505,926,330

2,772,073,670

239,108,610

2,532,965,060

41,561,370 13,731,742,370

!iı,650,632,47C

4,081,109,900

4,056,001,000 3,062,398,370
285,978,490

Genel Ödenek

Daşnlen(-)

1,645,000,000

9,213,167,000
4, 911,361,000

645,060,000

.Eklenen (+)

1,550,472,910 10,763,639,910

4,874,491,000 4,671,380,880

r- 199,014,000 l

g,742,202,000 ~,174,710,530_j___:l_,690,181,000

TOPLAM
--

Harcııma

-

CARİ HARCAMALARI (a+b)

a) PERSONEL GİDERLERİ
1---

Toplam

-2,985,210

--

---184,559,730
196,028,790

131,968,960

11,469,060

ÖDENEK VE HARCAMALARlN GİDER T'ORLERİNE DAGILIMI
Yılıiçinde

Kodu
1
1

100
200

300
400
500

1600
1

700

Açıklama

Personel Giderleri
Y.olluklar
Hizmet Ahmlıın
Tilketim mallan ve malzeme alımlut
Demitbeş ıılımlan

Me!dne-techizat ve taşıt alımlan
Yıı.pı Tesis ve BQyQk Onıınm Gid.
-

800 niger Od..'"II'leler
900

Transferler
Özel Ödenek Harc.
TOPLAM

Genel Ödenek

Toplam

Btıtçe Başlangıç

Eklenen(+)

Genel Ödenek

Toplamı

Hıırcama

Ödenegi

DO.ştılen (-)

Toplamı

4,874,491,000 4,671,300,880
67,226,000 ~24,770
903,792,000
633,717,930
2,323,895,000 1,980,657,960
858,206,000
422,133,180
545,960,000
285,978,490
1,982,000
166,650,000

-1,464,530
- -=-=-=---154,952,790

-

9,742,202,000 8,174,710,530

4,911,361,000
1,645,000,000
63,750,000 --:956,250
1,330,666,000
-59,959,990
2,294,390,000
-25,265,850
670,000,000
-10,050,000
-465,000,000
1,ooo;ooo,ooo
3,228,000,000 -1,040,176,330
3,000,000
955,000
-2,985,210
199,014,000

41,!61,370

13,690,_181,000
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Toplam
Harcama

6,556,361,000 6,424,392,040
62,793,750
31,348,270
---:.-=-=- 527,794,750
1,270,706,010
2,259,124,150 2,023,500,171
216,661,400
659,950,000
535,000,000
124,144,410
-===- 114,964,200
2,187,823,670
"""3, 267_, soo
3,955,000
196,028,790
184,559,730

-

13,731,742,370

9,650,632,470

İptal

Eelilecek
Ödenek

131,968, 96C
31,4~5,480

742,911,260
235,623,980
443,288,600
410,855,590
2,072~

687,500
11,469,060

-

4,081,10!iı,900

-s·-
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KURUM:

ÖDENEK VE HARCAMANIN" PROG~ DAÖD..Il'tU

1~

Odenegi

~(+)
~(-)

ı

101
900

ı

Yıllçi:ıde

nm;a~
Açıklama

Geal Ödenek
Topltım

Toplmıı

L_..,_,ı

--

l O.ENEL YÖNETIM VE DESTEK

! 13,491,167,000
ı

HIZMETLERİ

HİZMET PR.OORAMLARlNA

1

DAÖrrn.AMAYAN'IRANSFERLER

199,014,000

44,546, seo113, 535,713, sao'

-2,985,210

9,466,072, 74

196,028,790

184,559,731

ı

lpıaJ Edilen

Öd=ek

1050 S.Y..5S..r.2d

w Ö%21 K!nımlm"
ÖderukDıp ı ~ ı:msı
IW'cmıı8
Yıla ı::le'mdm Od.
-

4,069,640,840

11,469,060

ı

--

---

t

,

~

. -t-t
-i
ı

--t----ı-1

~_L

TOPLAM

ı

-

,181,0 ~
ı

J. .
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YIL SONU G~"EL ÖDENEK VE HARCAı\IASININ HARCAMA KALEI'tiLERİNE DA~ILIMI

H~~

_

_
CARI
(1)

Açıklama

110

-\ylıklcr

3,255,S86,ooo

r---uo [KfOcntleri

---

--

---

pıer Pe:so<d Oidederl

TOPLAM
(l+l+3)

334,257,000

-

-

.250

YııııdıfısnnıJdl~llııl:lı:rı

~Yıııtııı;ıGeçiciOOn:vYoıı~.
t.ıhü,yeOiderteri

YOu.vıa.ARTOPLUU-

lıö ~rırmaW)'Il~Odeader

~~ıı;tm:ıa···Glderle:i

320·
330 [TiiifUDIIOideı1ı:ri

--w>~~Odeme~

-

-

--

-

L52,793,750 :----

+.

68,161,510

-

314,916,480
-

-

12,144,620,850

4o,ooo,ooo

4o,ooo,ooo

327,543,340

J27,M3,340

--

--

~i

-

-

6,424,392,040

!,424,392,040

27,5SO,:t0
14,731,120
0

-

13,543,7$0

--

ı

21,670,ooo

-

-f--

14,731,120

3,197,720

-

-

r

-

l

314,9lfi,480

ı

21,670,oto

-

-

337,000,000

-

-

333,4.75,510

~615,350

-~o,ooo,ooo

J

--

TOPLAM
(l+l+J)

-

68,Hi1,510 '

_j!6,!155,361,000

13,543,75o

TRANSFER
(3)

(2)

-ı-

-

2,183,290,0~0 2,144,520,850

--

YATtRIM

333,475,510

315,507,000

-

1
ı

3,1!il5,656,35ol

90,713,000

-

-

CARI
(1)

3,255,5B6,ooo

4o,ooo,ooo

-

Yıııt!ç!Sıı:d.:li~Yoltwdtın

Yolhık ~ VerileııTımııl:ıSisr

200

-

r-"J37,000,000

--

230

260

ı

315,507,000

- 100 ~NELCIDERLERITOPLAMI
-- - - - - 6,556,361,000
~YuriçiGeçiciGon:vYollııicJan
-27,580,000
220

(3)

-

2,183,2SI8,00o-

--ıso-rr~IYardımveCc:Mz:ııOiderleıi

190

!

t

TRANSFER

j:!il0,713,000

lsö-jEkÇai~J<to.ı;ıbı.ım:l

~

YATIRIM
(2)

HARCAMALAR

-

SosyeJYardımbr

--ı60""rt"~ve0do.ller
-J70

-,
1

334,257,000

J20-~UPasoııeJ0cıttkri

J40

ÖDENEKLER

-

-

13,4.19,430
--

1---

--

-

-

!

--i

--

13,419,430

3,197,720

1

52,793,750

31,349,270

1----:3,-;:1-,3""4'""8:-,2:-;7;::0,...1

s9,1oo,ö00

2ı2,9oo,
.. 8sıo.
34,475,000

_---_ _ 97,s1:~o~

49,2so,ooo

1os,:so,ooo
..

____ _

__

n2,sıoo,e9o

-.-'---34,475,000

~-

Türkiye Büyük Millet Meclisi

1

9~,s15,ooo-

(S.

2,702,020

z,7o2,020

102,236,770
2,696,660

1o2,235,no
2,696,850

29,211,740
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1
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CUMHURDAŞKANLICI

KURUM:
( 1 00011..} •

YILI: 2001

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERINE DAGILIMI
ÖDENEKLER
CARI

YATnUM

(1)

(2)

-

79,000,000

---

ı

-t-l

352,710,600
257.412,020

1

120,542,500
1,221,456,010

TOPLAM

CARI

YATIRIM

(1+2+3)

(ı)

'IRANSFER.

(2)

(3)

78,800,000

h2,710,~

_________,_____
1

BARCAMALAR

TRANSFER
(3)

4SI,UO,OOO

257,412,020

2,993,600
ıso,

2:"693,600

030,070

100,830,<i70

189,430,350 '

ı

--

129,542,500

10,793,340 ı

ı

,270,7015,010

527,-ilı4,750 ı

ı

ı

230,647 ,soo

238, 647. soo

118, 416,520

7!il6,126,250

7915,1215,250

esı2,oın,seo ı

ı

1159,609,400 .

169, 609, 400

169,231,730

ı

747,346,000

747,345,000

747,074,030 ı

ı

ı

10,935,000

10,835,000

167,525,000

ı

--

"'·'"·"" l---e;24s,320"1

ı

120,924, oso

129,035,000
2,ÜOI,124,ı.:ıO

lOPLAM
{ 1+2+3)

2,023,!100,170

--

ıso, 4.30,350

1

ı
ı

ı

ııa.

4115, s2o

_ 1 - . ; : 2 . 997,560
ı

1159,231,730

ı

747,074,830

ı

1

10,793,340
527,794,750

9,245,320

ı

i

11515, no,115o
120,924,050

~·""'·'"·1"'

98,500,000

---{

49,250,000

s,o51,soo J

1sı,;oo,ooo

2,978,120

i

}

z, 978,120

i

i

208, 631,700

492,500,000

492,500,000

200, 631, 700

~sı.sıso,ooo

ısssı, sıııo,

ooo

2115,15&,400

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S.

Sayısı

: 881)

ı

5,os1,sao

215,15&,400
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DAIRE : CUMHllRBAŞKANLICI
KURUM:

YILI: 2001

(lOOOTL.)

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININHARCAMA KALEMLERINE DAGll.IMI
ı~

ÖDENEKLER

BARCAMALAR

Kale:ıü

Ac;ıklamrı

610

CAR!

YATIRIM

TRANSF.ER

(l)

(2)

(3)

YATIRIM

(l)

(2)

- r-----

Yııpı Tesine ~ltOr=ım Gid.

--

-

124,144,410

-!135,000,000

1----

535,ooo,oocr

2,197! 823,570

12,187,623,670

2,187,823,610

~.197,s2l,ii0

810

124, 144.410

124,144,410

64,200

114,964,200

NATO A1ıyııpı lıı$ss ye Tes. ile ll Old.

-no fTıs:ııııt!erdaı Dmedlleıı Aıııtı:ır K::rplıl!J
ı--;oo-

TOPLAM
(1+2+3)

fu,uo

535,000,000

-

-,x;- MAJC!NE.'iiCiitZATVJ: TAŞlT ALIMLARI
lroPLAMJ

TRANSFER
(3)

535,000,000

----m- DqAhm ~ilerlıılıl ~AzKı:ııiJSı
720

CARl

Trı;ıt Abııılıın

ı~ }&kiııe Teo.Aiıııılıın w: aiıyat 0ıı.

710

"lOPLAM
( 1+2+3)

~=VE8CYCXONA1UM ctn.
VÇ Resiizı w HıırçW

3,955,000

ı
3,257,500

-

~ DiSı:r ()Jclltnııııi)oe ye Beıız=ri Odı:meJer

114, sı64;2o0

114,1164,200

3,955,000

!

3,267,500

ı

-

ı~ Ofzll Hlmıet Olderieri
840

-aso

Ulııs.

-

Prot UzıııeL Meıııııne 0g. Mll!ı:!L G.

Keıstı. .Aiııııııs Yil Em. Ne:ıntiıı llıılım.

-

Oid

860

NATO Olderieri

870

Tilblo He)blw Eski Eser AL ile M:e. Xıızı Gid

800

DIGER ODDIELEil TOPLAMI

-

~55,000

~ ~YVBI:ıaSteıaAiıııılsı
9lO

ı

fll:tlllldlTızmf::rwYıırdııııl!r

;40

~l'rıiııd:r

9.50

~Trııııstlır

-

-

s,sıss,ooo

-

i

~5'7,500

3,267,500

--

iJCuıııııı1tn ltıılılma Pıı7 w ScııMye Tes.

930

-

--

-

i---

-

-

1----

ı
155,427.790

155,427,790

ı

155,317,790
- - - - L_

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S.

Sayısı

: 881)

155,317,7510
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DAİRE : CllMBllRBAŞKANLeı
KURUM:

(100011..)

YfLI : 2001

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASJNIN HARCAMA KALEMLERINE DAGILIMI
IHm'cı!ım

ÖDENEKLER

~

CARI
AçıklamtJ

960

(1)

ı

YA11RlM
(2)

~O&ı:ıekri

-çoo rrıwcs.n:m.m TOl'IAMl
pz:lOdeııek~

---

-

ı

TRANSFER
(3)

ı

-

BARCAMALAR
1

1

1'0PLAM

CARI

YATIRIM

'IRANSFER

(1+1+3)

( 1)

(l)

(3)

TCRAM
(i+l+3)

40,1501,000

40,1501,000

29,241,940

29,241,5140

ısııs,o2a,no

1915,028,'7SO

184,55li!,730

1S4,55i,'730

1

ı

1

1

GENEL TOPLAM

10,7153,53i,lı10

2,'7'72,073,670

ı.r;c;,oza,7ııoı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

,731,742,370

(S.

~,2215,;64,130

Sayısı

: 881)

23li!,10S,Ci10

164,5:551,730

~.~0,1532,470 ı
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(S.

Sayısı

: 881)
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DAİRE : CUMBURBAŞKANLICI

KIIRUM:

..

TERTIP

-

"=,:;; 1~=

ııoı

AÇIKLAMA
GINZL YOimtMVIDaru

101

Bl2mTUıal

•

~

_L 1- 1

001

1-

Tıxı~~oidrrlcri

----n:

n..

~~ve:~

Ek YI~

~
n..

1050SJC.48w

1050 SJC.83J.b1.

59J.M~

~

[oo:ı

ı

---

4, 755,111,000

lil!5,250

4, 755,111,000

5155,250

YOııııtimHizmc:lerl

ııoj SCızlr;mdi ~ Ocıeııeri

--1

~~y~

4, 715, 111,000

~

ı,

!il55,250

l'·"'•"'·ooo

-

ı

•

-

-

_,:=ı

-

-

ı

ı

!il55,250

63,750,000

!

-

·-

001

""'"""""""
300 HizmııtAbıııl.!n

l

310, Mıl;aYiı F"ı:mıı YIIYISXII!l= Ocııı::ıel«

1

-

-

-

,,,..,öii;OoO ,.,,,.....o
~0!6,000

--,-

13,000,000
;

Yın!ı;ı Oe;ici OCmY~

ı

13,000,000 1

----i

~~--·240

- . , - -~llES'IZXIilZMm.EIII

-----,

515,000,000

1,515, 000,000

2ıo;vııriçi~c:ıanvcıDııkl:!n

- -- -

13,000,000

-

160' Tıı::ıılı=llane Oıltl!ir

ı

1,515,000,000

TL.
1,ng, 755,330

-

.so!1Ek Çalqma Kmıı!ıldıırı

r

-

138,000,000

1,515,000,000 ------ı3,ooo,ooo

1401 Sosyd Y:rdımW

-

n..

1,515,000,000

-

~000,000
__
4o,ooo,ooo

ııoiAy~ıtW
100.....,.......

- -

[)QşDlea

Eklena

n..

128,~,0510

U,4511,16'7,000

17C Odı::ııı:lder

ı

Etle=eıı

n..

n..

~

~i11~

1

GJ:NJ.L YONITJM

Ol

Yapıi=Xıııılıııi

Veril:ııl

-

'---

mt;e IC-=ııı lle

Bııı;ebıı::mllc

hg.

GİDERKESIN

YIL IÇERISINDE EKLENEN VE D'OŞOLEN. ÖDENEK

100,000,000

12!, 000,000

100' 000,000

125,000,000

ı

ua,ooo,ooo

ı

98,000,000

ı

129,000,000

ı

lD,OOO,OOO

l53,570,840

'·"'·'"·"o ı "·'"·"o
14,222,4!il0

-~165,000

ı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

-

(S.

Sayısı

: 881)

1,ng,7s5,33o

46,000,000
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Ynl :2001.,

(1 OOOTL.)

HESAP CETVELI

KODU: Ol
ı
Yılsoııalııırcııııs
Yı!Soıııltieııel

OeçıeııY~

Yıl~

Ydl;i!QI~

Demdeli

AliM!!
TL.

Ed11en

n..

n..
-

n..

-

-

n..

r----

15,292,15&, T50

5,12B,1SIIS,D'70

ı.u;ıırı7,790

---

1-----

6,242,154, 750

~361,000

1-----

-----

n..

n..

--

4,0!i~,640,940

40,000,000

___:_

ıw=ıa

S1,4S5,072,740

5,lZB,191S,ıı70

IO!OSJCS>Mdw 1

1050 S.K.83.Md.
ilc OıfPrqje

Dem:deıı <'»=!c

ı:::Je'ITed=ıÖd::ıet

O:I~Oer.
En=dYıls

Em:ıel= A!ı.'WI)

40,000,000 ~000,000

r----

ö:ıen=ıc [)ql

13,5S5,'7U,SBO

5,2SZ,15&, 75Q

---

---

T~~

Odeııct:T~

---

lp::ı!Edilı:o::k
O:l=ııt

n..

n..

-

ın. ll5'7. 780

:-----

--

40,000,000

--

40,000,000
15,0BB, 196,970

153,957,780

6, 0515,948,700

122,512,300

--

ı
ı

3,195,1566,350
159,161,510

J

ı

314,916,480

---

1-----

- f"'·"'

ı

2, 144, 62B, aso
31,349,270

31,445,480

---i

1---

14,731,120
3,197, 720
13,419,430

ı

7 ,253,is5s,aıo
4,481,495,160

-

1---

r---'--

-

3,351,6l1,010
5103 ..5143,510

NOT

--

1--- 333, 475,510

---

Kredileıiılden
Etıı=iYıla

3,U7,875,770
3,0~,767,150

~ı
2,260,5104,830

3,ıııs,6B3,050

-

-

-

-

1,392,718,000
1,100,712,180

:-us,725,5100
2,702,020

Türkiye Büyük Millet Meclisi

ı

41i5,217,610

!

--

ı
(S.

Sayısı

: 881)

·-

ı

-

--

-16D.Atlm : ctl1ıiHURBAŞl(ACI

GİDERKESIN

ıaJRlJM:

YIL İÇERİSİNDE EK1..ENEN VE DOŞ'OLEN ÖDEnEK

"lUl'fp

:ıci.

~

ı;ı,g.

~';;
~

ıı:aı

ll~IICeıı:raılıı

n..

k~~
n..

1050~M.n

n..

~

Eklain

oc~

Eklcnaı

TL.

TL.

TL.

!

33o Tııpı:a CHdı:Rrl

360

~ Tec.DemlıtqTıı;ıtemıı'"'

370

Oiııa Kııçl:k Orıınm

1390

~Hl::ı:ıetAhm!ın

ı:

~BıımnYII)'m~

--79,000,000

27,331,500

ı,a22,ıoo,ooo

Tekııliı:ıı11181lsı ... ~ elımlıın

;4fi
480

-

-

<mı.~A!ıııılen
T~TOreıı.Pmne
T-=ıs Oiderleri

ı

490 ~~Mal1'11~
ı

670, ooo, 000

10,050,000

-

Dfııo Mal=ıe Alıı:ı:lzn

-

-

-

!520 Bam~Alımhn

1

-

YıılaııZI:Aiınılsı

500 ı::Jıcmiıt:elıılıaılıın

SIO

eo,ooo,ooo

r----

1440 ElekırikSıı1'11~ Oiclcıleri

-

jm ı~"" Kaımıııa~

.

·590

8JO

;osı

-

Digw~Ahmlmı

800 ~Cdı:aıelcr

-

---

-

- ~ Kinller

420

-

~~""y=

~ı,. BSımııgı:a

320 Ul2ı;:luı::aoıaderi

340 Td:yo BııSlı OclcDder

'--

n~:'

n..

n..

AÇIXLAMA

-

~~

Vlrilea

Vq!Rıısiı:ııwHısy~

ı Türi Kıın=ı!sıııa JIP. Odlmııla.

3,000,000

r--- 45,000

ı,ooo,ooo

r-50,000,000

ııo,ooo,ooo 1

tıeıt'Jııııvivnt~~t'\'f1'Y~...._~I!tt

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S.

Sayısı

: 881)

l
1

-

-17YILI :2001

(lOOOTL.)

HESAP CETVELİ

KODU: 02

YıiSCfllllııırcıımıs

Cicçcn Yıldııa
~

n..

Yıli9iı\di

Odi:d:Topleııııı

Yıliç!ııdel;ılı!l

Ahı::ıa

Edllctl

TL

n..

ı

tptı!Edllec:ek
Odııııı:k

~

YılSonıiOe:ıli:l

Odeıd:Dılt
Hi!ıaDs

Eıı:sıııc!:A!ıı=l)

n..

TL

TL

n..

1050 S.K.SJ.Md.
ileDqProje

oso SJ(.5S.M:be

Ozei~Cler.

Knıdilemdea
Eı1ı=siYıb
Demıd5ııı Odeııd;

Eıti:CiYıb

OMedea Odend:

NOT

n..

TL

102,235,770
2,59(i,660

---

---

2.9,211,740
2,8113,600
102,318,710
177,072,860
ıo,

793,340
_j

1, 793, 7fD, 500

1sı,sıe,no

1,602,250,030

ııa, 416, s2o

1

'40, 879, ıso
ı--

747,074,030
a.2~s.

320

166,710,160

ı-------+------+-------

ı

"'·"'·"'.

i

ı

ı

"'·"'·"' L:-z-8a_,_sc_o-+---

ı

s, 051, seo

_1

2, !078,120

i

1

ı

1

120,924, oso

208, 631,700
3,955,COO

~--3,267,500 1

687,500

_c=

3,267,500
160, ooo, o~r,

151,276, 660

Türkiye Büyük Millet Meclisi

6,723,340

(S.

Sayısı:

881)

----

-18DAIRE : CUMHURBAŞXANUOI
KURUM:

(;IDER---·---KESIN

--·· __ .. -·-·

----

YIL IÇERisiNDE EKLENEN VE D0Ş0LEN ÖDENEK

TERTIP

-1<111
=~ ,:: -~Pwıı

,.---

-

ıız.,

luıo

Bcıı;or~Cs:ıımıalıe

Veri~

Y!lılılsıJCaillli

PmaıcJ Gidaleri

-

T

I~Odcmdcri

r-

ıso TedmYII'IlımveCmmGlcler!cri

08.1

Tqıdana tira.lıabn.aııııım \'C
i11cııneııidcrleri

_[

-

[.ıoc

430

los.ı

M5iıla Tac.Demirfııq Te:;ı&ll8tım

426,040,000

5,390,500

3,9~0.000 ı

162,040,000

2,430,600

325,250,000

4,078,750

25,000,000

375,000

- 300,250,000

4,503, 750

r

Lojııwılma tlt4.1ıWnkıı=ım w

300

i;lcuııchiznıcılcri
l:tiz:ııdAialan

-

TDta!ııı ma1Jıın n~ aıımlıöö---

~ı:,.m- kzqılıat yepılxa:

43,500,000

1552,500

43,500,000

1552,500

14,2'78,000,000

$1,170,000

000, co o

15,000,000

1,000,000,000

:uı,ooo,ooo

300 HJmıcc Alımlzın

-

390 Di$ııı'Hi=ctAlıııılsı

2
- - - OOi 1-- Maldııe ledılzat
600

w.

ıo,ooo,ooo

10,000,000

ı

ı
ıo,ooo,ooo

ı
ı

f--

ı---ı

ı

elıııılan

ı. 000,

~Wiıı$llıılıızlm

1

610 TIIIIZ Alııııl5ı

~,~.~

-

fa Yııksılt AlınıWı
08$

17,000,000

ı

---

37( Blıııı~Oııanıııı

40C

17,000,000

50,000,000

ı

w

~wYıta.Gidıı:rlcri

---so.-ooo, ooo

1

'----

On.
Tlllmlın lllalim \'C~ elımlıın

n..

-

---

264,000,000

:ıoc HizıııctAııınJan

[36C
1--

ııo,ooo,ooo

---

CGşllın

n..

50,000,000

ııo,ooo,ooo

ı

ıoo Pmaıe~ o~

---

nı-.

n..

-

~

-

n..

110,000,000

ISO TcılaYi Yerdım ve Cem: Gidı:llri

082

~

Etleıııııı

~ı

n..

TL.

~~""v=

M:li)'8 &kzııllıpca

1050 SJC.83Mad.

Odaet ' " 159
M:ıd CiaeSi
"'"".
..........

n..

n..

AÇIKLAMA

ı

r

Bm;~ ICmıı:a llıt

ı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

ı

ı

1

1 1 44l.,7.!US,330
ı
ı

1----

450,000,000

ı

-----t--ı-

450,000,000

1

(S. Sayısı : 881)
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(IOOOTL)

HESAPceTVELI

KODU: 02

1

Yıl.xnılılrclaıa

Ydi;iııdl
AJmsı

OeqııııYıldılll
Dw!edeıı

n..

ı

1---

i

---

ı

n..

Yd

Oda:k Topls:ıı

et~

n..

---

-

151,2715,15150

177,000,000

176,266, 680

733,320

1771 000, 000

176,2156,680

733,320

+-ı._

ı

ı

ı

247,743,090

171,906,310

78,511,315Ö

171, 52.!1, 1540

70,511,360
1159, 609, .aoo

~231,730
262, 575,900

24,625,000

10,557,490

n..

NOT

TL

--

-

r---

-

r--

169,~

320,371,250

295,7415,250

_ı ___l=----

-·--··
----·

-~----

377,670

·-.

57,7!15,350

-

14,067,510

252,018,410

43,727,8oil0

ı

252,018,410

L--

ı
ı-----ı

f

ı

ı

n..

ilct>"l'n!iı=

Kredibiııdca
EıbiYıla

OgıccbıOdı:::nck

10,557,490

ı
ı

ı

419,649,400

~Od=ııet

10$0 l'i.K..Il.Md.

: :..o

1150,000,000

250,040,000 ;

OzdiCanuıılarOer.
ErtıliYıla

"-

1715,2156,660 r - - -

r---

IDSO!t"-.<;S.Md.vı: ı

O:scıııctDa$1

151,276,15150

---

---

EııısılcW Alııısı)

n..

-

~:J

T~

Yd ı;c.. 0cne1
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461 1 sayılı 2001 Mali Yılı Bntia Yasasr ile Cumhurbaşkanlığı'na 13.690.181.000.000 lira ödenek ver:ilmiştir. Anılım Yasa'nın 5/c IMdde:sine gfu'e yapılan (% 1.5)
ı:n.682.300.000 lira kesintiden sonra 13.558.498.700.000 lira ödenek kalmıştır. Bu Odenekten yıl içinde 991.756.330.000 lira Bayındırlık ve Islam Bakanlığı
f:ım9esin~ 450.000.000.000 lira Milli Savunma BakaniıSt blltçesine.oiJMk llzere toplam 1.441.756.330.000 lira aktarınayapılmıştır. Daha sonra personel giderleri
için 1.615.000.000.000 lira ek ödenek alınmıştır. Böylece yıl soilu kullanılabilir bntçe Odeneği 13.731.742.370.000 lira olmuştur. Du ödenegin 9.650.632.470.000
lirası kullanılmış, 4.081.109.900.000 lirası ise yıl sonunda iptal edilmiştir. Harcama oranı% 70.3~ iptal oranı ise% 29.7 olmuştur. Verimli ve etkin çalışma dOzeni
ve Wamıf illa:sine gösterilen Oncm, yaklaşık% 30 oranında ödeneAin iptal gerekçesini ohıştunnuştur.
Han:ama kalemi dllzeyiııde açıklamalar ~daki gibidir.
101 Ot t 001 -100
Bu harcmna kalemine, Cumhurbaşkanı Odeneği olarak toplam 40.000.000.000 lira konulmuş olup. tamaırlı harcanmıştır.
101 Ol 1 002 -100

Du harcama kalemine, personel giderlerini karşılamak Ozere, 4.651.361.000.000 lira ödenek konulmuştur. Yıl içinde t .S 15.000.000.000 lira ek ödenek almmış.diğer
harcama kalemiarinden yepılan 13.000.000.000 lim aktanna ile birliktı: yıl sonu ödenek toplamı 6.179.361.000.000 lira olmuştur. Bu &!eneğin 6.056.848.700.000
lirası kullanılmış. 122.512.300.000 lirası ise iptal edilmiştir. Harcama oranı% 98, iptal oranı ise% 2 olmuştur.
101 oı ı 002-ıoo

Du barcmna kalemine, personel yolluklarını karşılamak Ozere, 63.750.000.000 lira adenek konulmuştur. Bı~6denekten Dntçe Yasası uyannca yapılan 956.250.000
lira kesintiden sonra 62.793.750.000 lira adenek kalm~r. Bu adeneğin 31.348.270.000 lirası kullanılmış. 31.445.480.000 lirası ise iptal edilmiştir. Harcama oranı
% 49.9, iptal oranı ise% so. ı olmuştur.
ıoı

02

ı

001 -300

Du lwcama kalemine, Kurum'un hizmet elımlannı karşılamak Czere, 948.166.000.000 lira ödenek konulmuştur. Bu ödenekten Bntçe Yasası uymw:a
14.222.490.000 l.ira kesinti yepıldıktan sonra. 933.943.510.000 lira adeDek kalmaştır. Bu adeneleten di~er harcama kalemlerine 30.000.000.000 lira akmnr.a
yapılmış. böylece yıl sonu itı"bmiyle Odenek. lt..alanı 903.943.510.000 lira olmuştur. Bu Odeneğin 433.725.900.000 lirası kullanılmış. 465.217.610.000 lirası ise yd
sonunda iptal edilmiştir. Halçama oranı % 48.5, iptal oranı ise% S ı.s o!Inuştur.
101 02

ı ooı

-400

Bu baıcmna laılemine, Kurum'un tilketim mallan ve malz:me elımlannı karştlariıak lizere, 1.822.100.000.000 lira ödenek konulmuştur. Bu Odenekten Bllt9e Yasası
11)'2lmca 27.331.500.000 lira kesinti yapıldıktan sonra 1.794.768.500.000 lira Odenek kalmıştır. Bu Odenekten diğer barcMıa ka!emleririe 1.000.000.000 lira
ektmmayspılmış, böylece yıl sonu itifwiyle 6ienek kalanı 1.793.768.500.000 lira olmuştur. Bu ödeneğin 1.602.250.030.000 lirası kullanılmış. 191.518.470.000
liıul isa yıl sonunda iptal edilmiştir. Harcama oranı% 89.3, iptal oranı ise% 10.7 olmuştur.
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ıoı

02

ı ooı

2001
CUMHURBASKANLIÖI

-500

Bu lwcmna kalemine, Kurum'un demirbaş alımlannı brşıla:Mk Ozere, 670.000.000.000 lira ödenek konulmuştur. Bu ödenekten Btlt9e Yıwısı uyannca
10.050.000.000 lira kesinti yapıldıktan sonra 659.950.000.000 lira Menek kalmıştır. Du Menegin 216.661.400.000 Urası kullanılmış, 443.288.600.000 lirası iSe
iptal edilmiştir. H.eraıma ormu % 32.8, iptal onmı ise 67.2 olmuştur.
101 02 ı ooı -SOO

.

.

Bu harcama bl.enıine, Kurum 'un diger ödemelerini karşılamak ilzere, 3.000.000.000 lira lXlenek konulmuştur. Bu Menekten Dntçe Yasıw uyannca 45.000.000 lira
kesinti yapıldıktmı sonra 2.955.000.000 lira ödenek kalmıştır. Bu lXlenegin yıl içinde yetmeyecegi mılaşıldı~dmı,diger hıırçama kalemlerinden 1.000.000.000 lira
Od~nek ııkamlmış, yıl sonu itibariyle Odenek toplaıru 3.955.000.000 lira olmuştur. Du Odenegin 3.267.500.000 lirası kullmıılmış, 687.500.000 lirası ise yıl sonunda
iptal edilmiştir. Harcamıı orımı % 82.6, iptal oranı ise % 17.4 olmuştur.
ıoı

02

ı osı

-100

harcıuna kalemine, tedavi kununlanna yapılacak Memeler ile saglık malz.emelerinin sa.glıwruısmıı ilişkin hizmetleri karşılamak Qzere, 1I 0.000.000.000 lira
ödenek konulmuştur. Yıl içinde 50.000.000.000 lira ek ödenek alınması sonucu yıl sonu ödenek topimm 160.000.000.000 lira olmuştur. Bu ödenegin·
151.276.660.000 lirası ku!lanılmış, 8.723340.000 lirası ise yıl sonunda iptal edilmiştir• .Hmt:&na onını% 94.5 iptal omnı ise% S.S olmuştur.

Bu

ıoı oı ı

082 -ıoo

Du 1ıarc8ma kalemine, personelinilay lSdemelerini kmlıL!ıınBk üzere, 110.000.000.000 lira ödenek konulmuştur. Yıl içinde 50.000.000.000 lira ek ödenek alınmış,
~ herc.wa kalemlerinden de 17.000.000.000 lira aktanıuı yapılmıştır. Bunlarla birlikte yıl sonu itibariyle ödenek toplmnı 177.000.000.000 lira olmuştur. Bu
ödenegin 176.266.680.000 lirası k:ullmıılmış, 733.320.000 lirası ise iptal edilmiştir. Hıırcamıı oranı% 99.6, iptal oranı ise% 0.4 olmuştur.

083 -300

ıoı oı ı
1uırc8:nıı

kalemine, Kmıım'a ilişkin taşrtlmn kira, bakım, onanın ve i'letme giderlerini kuşılamak Dzere, 264.000.000.000 lira ödenek konulmuştur. Bu
Bntçe Yıısası uymnca 3.960.000.000 lira kemıti yepıldıktmı sonm, 260.040.000.000 Um ~ek kalmıştır. Bu Odenekten diger harcama kalemlerine
10.000.000.000 Jim ııktmna yapılmış, böylece yıl sonu itibariyle Odeııek kalanı 250.040.000.000 lira olmuştur. Du Odenegin 78.511360.000 lirası kullanılmış,
171.528.640.000 linw ise yıl sonunda ipm1 edilmiştir. Harcama onmı% 31 .4, iptal omnı ise% 68.6 olmuştur.

Du

l5deııekten

ıoı

m ı 083 -400

Bu lı8rc8ma kalemine, Kıırum'a ilişkin taşıt!eruı ııkaryakıt ve yag giderlerini lwşılımıak Qzere, 162.040.000.000 lira Odenek konulmuştur. Bu ödenekten Dntçe
Yasası uyannca 2.430.600.000' lira kesinti ynpıldıkt.ım sonra 159.609.400.000 Menek blmıştır. Yıl sonuna kadar ödenegin yeterli olmayaca.gı ımlaşıldıgmdmı, diger
hım:mna kalemlerinden 10.000.000.000 lira 8ktmnıa ~ılmıştır. Böylece yıl sonu l5denek toplımıı 169.609.400.000 Um olmuştur. Bu lXlenegin 169.231.730.000
Unw. kullmıılmış, 377.670.000 lirası ise yıl sonunda iptal edilmiştir. Harcmna onmı% 99.8, iptal oranı ise% 0.2 olmuştur.
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084 -300

Bu harcama kalemine. lojmanlıınn kim, bakım onarım işletme giderlerini kıulılam!k ~ 25.000.000.000 lira Menek konu!mUJtur. Bu ödenekten Bütçe Yssası
uyarınca 375.000.000 lira kesinti yapıldlkum sonra 24.625.000.000 lira Odenek ~- Bu ~gm 10.557A90.000 lirası ku.Uaruhnış. 14.067.510.000 li:rası ise yıl
sonunda iptal edilmiştir. Hıırcıur.a oranı% 42.9, iptal orem ise% 57.1 olmuştur.

101 02 1 084::400

Bu harcama katemin~ lojnwılann yakıt giderlerini tcuşılıııruık llzere, 300.250.000.000 lira l5danek kom:lmuştur. Bu ödenekten Bntçe Yasası U}'MillCa 4.503.750.000
lira kesinti y~ıldlktan sonra 295.746.250.000 lira ödenek kalm:ştır. Bu ôdsnegin 252.018.410.000 lirası kullmıılmış. 43.727.840.000 l.imsı ise yıl sammda iptal
edilmiştir. Harcama oranı% 85.2, iptal oranı ise% 14.8 olmuştur.
-

101 011 oss -300
Du harcama kalemine. geçici hizmet karşıh~ yapılacak odeıneleri karşılamak l!zer~ 43.500.000.000 .lira ödenek konulmuştur. Bu ödenekten Bnıçe Ya:wı uy8ruica
652.500.000 lira kesinti yapıldıktan sonra 42.847.500.000 lira ödenele kalmışbr. Bu ödenegin tamamı. kul1a.'Uimayarak iptal edilmiştir.
lot 02 2 001 -600
Du harcama kalemine, makine, teçhizat ve taşıt alımlannı lwşıl!.!Mk Ozere, 1.000.000.000.000 lira ödenek 1comı1muştıır. Du Odenekten B~ Y833.Sı uyannca
15.000.000.000 lira kesinti yapıldıktan sonra 985.000.000.000 lira Odenek kalmıştır. Yıl içinde 450.000.000.000 lira yapılım protokol uyannca OAP u~ işletme,
bakım ve onarım giderlerinde kuJiımılmzık l1zere Milli &wnma Bııkanlığı Bütçesine akt.ıınlmıştır. Gşriye kalan 535.000.000.000 lira edenegiıı. 124.144.410.000
lii1!Sı kullanılmış. 410.855.590.000 lirası ise yıl sonunch iptal edilmiştir. ~ornnı% 23.2. iptal oranı ise% 76.8 olmuştur.
101 02 2 003 :300
Bu lu!rcama kalemine, M~ Köşk etiid-proje giderlerini km'şılamak tizere, 50.000.000.000 lira ~ek konulm~. Bu ödenektım Biıtçe Yas::.sı uyannca
750.000.000 lira kesinti yapıldıktan sonra 49.250.000.000 li:a Menek kalmŞır. Bu Odeneğin tarr.mnı gereldi çalı.pna]ar yetiştirilemedi~ için kııllanıl.::neyarak yıl
sonwıda iptal edilmiştir.

101 022 003 -700

Bu harcııma kalemine, yapı tesis ve bGyfik onanın giderlerini l.aırşılamak tızere, 3.227.999.000.000 lim Odenek konulmuştur. Bu ödenekten B-atçe Yesıw 'uyıırmca
48.419.985.000 lira kesinti yapıldıktım sonra 3.179.579.01 S.OOO lira Odenek ka!mı;tır. Bu Odenegin 991.756.330.000 lirası yatmm hi2'lruıtlerini yfiı1lten Bayındırlık ve
lslcan Bekanlı~'M aktanlnuştır. Geriye kalım 2.187.822.685.000 lira öden~ 114.964.200.000 lirası kullmıılmış. 2.072.858.485.000 liresı ise yıl sonunda iptal
edilmiştir~ oranı% 5.3, iptal oranı ise% 94.7 olmuştur.
ıoı 02 2 004-700
Bu harcama kalemine, yapı, tesis ve bflytlk oruının giderler.ni karş~ tızere. 1.000.000 lira &:lenek konulmuştur. Bu Meneleten Bntçe Yasası uyarınca 15.000 lira
kesinti yapıldıktım sonra 985.000 lira Menekk:Wnı.;tır. Bu ödi:neğin tamMU ~yıl sonunda iptal ed.ı"lmiştir.
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900 04 3 421 -900

Bu hercama kalemine, personelin ö~le yemegine yardım ve katkt yapılım.k üzere, 32.414.000.000 lira ödenek konulmuştur. Bu ödenekten B!ltçe Yasası uyannca
486.210.000 lira kesinti yapıldıktan sonra 31.927.790.000 lira ödenek kalmıştır. Bu ödene~ tanumu kullanılmıştır.

900 04 3

4P -900

Bu harcama kalemine, demek, birlik, kurum, kunıluş, sandık ve benzeri teşekldlllere yardım yapılmak Ozere. 100.000.000.000 lira ödenek konulmuştur. Bu ödenekten
Bütçe Yasası uyannca 1.500.000.000 lira kesinti yapıldıktan sonra 98.500.000.000 lira ödenek kalmıştır. Yd sonuna kadu ödenegin yeterli olmayacağı
anlaşıldıgından, diger harcama kalemlerinden 25.000.000.000 lira ektarma yapılmıştır.Böylece yıl sonu ödenek toplamı 123·.500.000.000 lira olmuştur. Bu ödenegin
123.390.000.000 lirası kullanılmış, 110.000.000 lirası ise yıl sonunıh iptal edilmiştir. Harcama oranı % 99.9. iptal oranı ise % 0.1 olmuştur.

900 QŞ 3 521 -900
Bu harcama kalemine, personel giderleri geçen yıllar borçlarını karşılamak üzere, 6.600.000.000 lira Odenek konulmuştur. Tiu ödenekten Bütçe Yasası uyannca
99.000.000 lira kesinti yapıldıktan sonra 6.501.000.000 lira ödenek k8lmıştır. Bu ödenegin 805.200.000 liresı kulltnılmış, 5.695.800.000 lirası ise yıl sonunda iptal
edilmiştir. Harcama oranı% 12.4, iptd oranı ise% 87.6 olmuştur.
900 Q5 3 su -900

Bu harcama kalemine, diger cari giderler geçen yıllar borçlarını karşılamak nz.ere, 60.000.000.000 Jim ödenek konulmuştur. Bu ödenekten Biltçe Yasası uyannca
900.000.000 lira kesinti yapıldıktan sonra 59.100.000.000 Jim ödenek kalmıştır. Du ödenekten diger ha.rca.ma kalemlerine 25.000.000.000 lira a.ktmma yapılmıştır.
Bôylece yıl sonu ödenek toplamı 34.100.000.000 lira kalmıştır. Kalan Meneğin 28.436.740.000 lirası kullanılmış, 5.663.260.000 lirası ise yıl sonunda iptnl edilmiştir.
Harcama oranı % 83.4, iptal oranı ise% 16.6 olmuştur.
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20.06.2002

Esas No.: 311089
Karar No.: 8
Sayı:

A.Ol.l.HEK/77
TÜR..T(İYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA

Cumhurbaşkanlığı

2001 Mali Yılı Kesinhesaplarını ihtiva eden bu cetvel, içindekiler incelenerek kayıt defterine uygun olduğu anlaşılmış olup,

İçtüzüğümüzün 180 inci maddesi gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan

Sözcü

Katip

Denetçi

NazifOkumuş

Nural Karagöz
Kırklareli

lvie/ekDenli Karaca
Çorum

Çetin Bilgir

İstanbul

Üye
Alaaltin Sever Aydın

Fikret Tecer

Batman

Kırşehir

Üye
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18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün
Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/999)
T.C.
Başbakanlık

7.6.2002

Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürliiğü
Sayı: B.02.0.KKG.O.J0/101-463/3162
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIGINA

Milli Savunma Balmnlığınca hazırlanan ve Başkanlığımza arzı Bakanlar Kurulunca
2.5.2002 tarihinde kararlaştırılan "18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün
Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini

arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

GENEL GEREKÇE
Mazisi kahramanlık destanhmyla dolu yüce Milletimizin, Vatan toprakları uğruna şehit verdiği
evlatlan ile kahraman gazilerimizi özel bir günde tüm toplumun katılacağı törenlerle anmak, onlara
olan minnettarlığımızın ifadesi olacaktır.
Halen Kara Şehitlerini Anma Günü 25 Nisan, Deniz Şehitlerini Anma Günü 4 Nisan ve Hava
Anma Günü 15 Mayıs tarihlerinde ilgili kuvvet komutanlıklannın kendi bünyelerinde
düzenlenen törenlerle anılmaktadır.
Şehitlerini

Kara, deniz ve hava şehitlerini anma günleri dışında Polis Şehitlerini Anma Günü 10 Nisan,
Anma Günü 25 Mayıs tarihlerinde icra edilmekte olup, şehitlerimizi anmak
amacıyla bazı kurum ve kuruluşlarca birbirinden bağımsız ·ve münferİt olarak çeşitli törenler düzenlenmektedir.

Dışişleri Şehitlerini

Kurum ve

kuruluşlar tarafından

birbirinden kopuk, münferit ve kamuoyunda yeterli tesiri
tarihlerde icra edilen şehitleri anma günleri yerine, tek bir günde bütün kurum
ve kuruluşlarda geniş halk kitlelerinin katılacağı bir törenle şehitlerimizin anılmasının uygun
bırakmadanaynayrı

olacağı değerlendirilmektedir.
Tasarı

ile;

-Bağımsızlık mücadelemizin temel taşlarından olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün,
Çanakkale şehitlerimizin yanı sıra bütün şehitlerimi ii anmak üzere "Şehitler Günü",

-Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk' e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, yüce Türk Milleti adına vefa duygusunun güzel bir örneği olarak "Mareşal
lik" rütbesi ile "Gazilik" unvanı 19 Eylül 1921 tarihinde verildiğinden, gaziletimizi anmak üzere
anılan tarihin "Gaziler Günü",
olarak ilan edilmesi amaçlanmakta ve her yıl söz konusu tarihlerde bütün yurtta kamu kurum
ve kuruluşlannın öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile anma töreni düzenlenmesi öngörülmektedir.

-2-

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Madde ile; 18 Mart Günü'nün "Şehitler Günü", 19 Eylül Günü'nün "Gaziler
Günü" olarak her yıl bütün yurtta kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde halkımızın ve sivil
kuruluşların iştiraki ile anılması amaçlanmaktadır.
Madde 2. - Madde ile; "Şehitler Günü" ve "Gaziler Günü" anma törenleri ile ilgili yönetilgili bakanlıklar tarafından Kanunun yürürlüğe konulmasından sonra dört ay içinde hazırlanması öngörülmektedir.
·
meliğin,

Madde 3.- Yürürlük maddesidir.
Madde 4.- Yürütme maddesidir.
İçişleri 'Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
19.6.2002
Esas No. : 1/999
Karar No.: 31
.TÜRKİYE BÜYÜK M1LLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA
c

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanarak 7.6.2002 tarihinde Bakanlar Kurulunca Başkan
sunulan, "18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü tHin Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 11.6.2002 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz 19.6.2002 tarihli 22 npi toplantısında Milli Savunma, İçişleri ve Adalet
Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.
Tasarı ile 18 Mart günü, "Şehitler Günü", 19 Eylül günü "Gaziler Günü" iHin edilmektedir.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü düzenlemenin son derece yerinde olduğu belirtilmiş ve Tasarı ile gerekçesi benimsenerek maddelerinin
görüşülmesine geçilmesi k~rarlaştırılmıştır.
Tasarının Şehitler Günü ile Gaziler Gününü düzenleyen 1 inci maddesi; anma törenleri ile ilgili yönetmeliğin düzenlenme esaslarını belirleyen 2 nci maddesi ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin
3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
lığınıza

Komisyonumuz, önümüzdeki 19 Eylül gününün kutlanabilmesi için, Tasarının İçtüzüğümüzün
52 nci maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesini Genel Kuruldan isterneyi kararlaştırmıştır.
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.
Başkan

Başkanvekili

Mehmet Pak

Musa Öztürk
Adana
Üye
H as ari Güler

İstanbul

Ka tip
Hasan Hüseyin Balak
Tokat
Üye
Tamer Kanber

Sözcü
M. Cihan Yazar
Manisa
Üye
H alil İbrahim Özsoy
Afyon
Üye
Hasan Akgiin
Giresun
Üye
Kemal Vatan

Adıyaman

Üye
Faruk Çelik
Bursa
Üye
Akif Serin

Balıkesir

Üye
Kaya

Yalçın

İzmir

İçel

İçel

Üye
Ali Sezal
Kahramanmaraş
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İÇİŞLERİ

KOMiSYONUNUN
KABUL ETTİGİ METİN

18 MART GÜNÜNÜN ŞEHiTLER GÜNÜ
VE 19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZiLER
GÜNÜ İLAN EDiLMESi HAKKINDA
KANUN TASARlSI

18 MART GÜNÜNÜN ŞEHiTLER GÜNÜ
VE 19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZiLER
GÜNÜ İLAN EDİLMESİ HAKKINDA
KANUN TASARlSI

MADDE 1. - ı8 Mart Şehitler Günü, ı9
Eylül Gaziler Günüdür. Anılan günlerde bütün
kamu kurum ve kuruluşlannın öncülüğünde,
halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile her
yıl anma töreni düzenlenir.

MADDE ı. - Tasarının ı inci maddesi,
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. - Şehitler ve Gaziler günlerinin anma törenleri ile ilgili yönetmelik,
Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay
içinde spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ile
Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Mill'i
Eğitim bakanlıklarınca mUştereken düzenlenir.

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi,
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3.- Bu Kanun
yürürlüğe

yayımı

tarihinde

Tasarının

MADDE 3. -

girer.

3 üncü maddesi,

Komisyonumuzca aynen kabul

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

edilmiştir.

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi,
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Bülent Ecevit
Başbakan

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
D. Bahçeli

Devlet Bakanı
K.

Derviş

Devlet Bakanı V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
. H. H. Özkan
Devlet Bakanı
Prof Dr. T. Taskay
Devlet Bakanı

R Ünlü

RBal

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M

Yılmaz

Devlet Bakanı V.
M

Yılmaz

Devlet Bakanı
RÜnlü

Adalet Bakanı V.
M

Bostancıoğlu

Dışişleri Bakanı

İ Cem
Bayındırlık ve İskan Bakanı

Prof Dr. A. Akcan
Tarım

ve Köyişleri Bakanı
Prof Dr. H. Y. Gökalp
En. ve Tab. Kay. Bakanı
Z. Çakan

Prof Dr. R.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd .

Mirzaoğlu

Devlet Bakanı

Prof Dr. Ş. Üşenmez

M. Keçeciler

Devlet Bakanı
N. Arseven
Devlet Bakanı
Dr. Y. Karakoyun/u
Devlet Bakanı
E. S.

Devlet Bakanı
Dr. R. Doğru
Milli Savunma Bakanı
S.

Yılmaz

M

Devlet Bakanı

Gaydalı

Devlet Bakanı
. R. Ona/
İçişleri Bakanı

Çakmakoğlu

R. K. Yüce/en

Maliye Bakanı
S. Oral,

Milll Eğitim Bakanı
M Bostancıoğlu

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Doç. Dr. O.
Çalışma

Durmuş
Güv. Bakanı

ve Sos.
Y. Okuyan
Kültür Bakanı

Tanrıkulu

A. K.

Turizm Bakanı

M İ. Ta/ay

M

Orman Bakanı
Prof Dr. N. Çağan
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O. Vural
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Taşar

Çevre Bakanı
R
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