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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır'ın, Kars İlinin ekonomik sorun
larına ve Sarıkamış kayak tesislerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'ın cevabı 

2.- İstanbul Milletvekili Bülent Hasan Tanla'nın, dünya kamuoyunun 
olası Irak savaşı hakkındaki yaklaşımına ilişkin gündemdışı konuşması ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'ın cevabı 

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın, Habur gümrük 
kapısına alternatif gümrük kapılarına ve Suriye ile sınır ticaretinin geliştiril
mesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in 
cevabı 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 215:219 

1.- İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 24 milletvekilinin, Tariş-
bank'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırıl
ması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 215:217 

2.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 milletvekilinin, Türkiye 
Taşkömürü Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 217:219 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 219:220 
1.- Çorum Milletvekili Murat Yıldırım'ın Millî Eğitim, Kültür, Genç

lik ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/13) 219:220 
2.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in Millî Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/14) 220 
3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın (6/71), (6/72) esas numaralı 

sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/15) 220 
4.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, (6/113), (6/114), (6/115) esas 

numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/16) 220 
IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 220,247 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 220:236 
1.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, Çıraklık Eğitimi 

Merkezlerindeki öğrencilerin sigorta primlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 220 

2.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, seralarda kullanılan elektriğin 
tarifesine ve tarımsal sulama kaynaklı elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi 
nedeniyle konuşması (6/65) 221:223 

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, esnaf ve sanatkârlara kefalet 
kooperatifleri aracılığı ile kullandırılan Halkbank kredilerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi 
nedeniyle konuşması (6/67) 

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, esnaf ve sanatkârların kredi ih
tiyacını karşılayacak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet 
Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi 
nedeniyle konuşması (6/68) 224:225 

5.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, esnaf ve sanatkârlara kefalet 
kooperatifleri aracılığı ile kullandırılan Halkbank kredilerinin kullanım 
şartlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi ve 
yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/69) ___ ~ 7 

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizlik sigortası ödemelerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'ın cevabı (6/73) 227:228 
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7.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, zeytin hastalık ve zarar
lılarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (6/74) 229:236 

8.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, zeytin alanlarının 
hayvanlardan korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (6/75) 229:236 

9.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, devlet tasarrufundaki 
zeytin ekolojisine dahil alanlardaki üretim faaliyetlerine ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün cevabı (6/76) 229:236 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 247:320 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 
1950-2002 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, 

harcama tutarı ve yapılan yollara, 

-Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün; 
Şarköy-Karıştıran yol yapım çalışmalarına, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı 
(7/71,72) 247:258 

2.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite 
kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Erkan 
Mumcu'nun cevabı (7/78) 259:260 

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zorunlu tasarrufların 
nemalandırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'nın cevabı 
(7/82) 

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Aydın-Denizli 
karayolu ihalesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Er
gezen'in cevabı (7/83) 265:267 

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun bilgi edinme hakkını düzen
leyecek yasa çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/93) 268:270 

6.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Millî Eğitim 
Bakanlığı Merkez Teşkilâtında vekaleten görev yapan bürokratların atan
masına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 
(7/97) 271:272 

7.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Şanlıurfa TEDAŞ'ta çalışan 
bir mühendisin öldürülmesi olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül-
kadir Aksu'nun cevabı (7/103) 273:274 

8.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'deki bir alışveriş mer
kezinin imar planına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Er
gezen'in cevabı (7/105) 275:277 

260:264 
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9.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Mamak Belediyesinin bazı 
faaliyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 
(7/106) 278:280 

10.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Millî Eğitim Vakfına ait 
bir araca ve bir ders kitabında geçen bir ifadeye ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/112) 281:283 

11.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, çiftçi ve besicilerin 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün 
cevabı(7/113) 284:287 

12.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, pamukta prim ve çekir
deksiz kuru üzümde destek uygulaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/115) 288:291 

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahraman
maraş'ın Çağlayancerit ve Ekinözü ilçelerinde polis teşkilatı kurulup kurul
mayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 
(7/119) 292:293 

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahraman
maraş'taki otoyol ve bağlantı yolları çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/120) 294:296 

15.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Bodrum'daki elektrik kesin
tilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler'in cevabı (7/124) 297:300 

16.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, İzmir'in bazı ilçelerinde tabiî 
afetten zarar gören çiftçilere yapılacak yardıma ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/125) 301:304 

17.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, Yeşilırmak ıslah çalış
malarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler'in cevabı (7/130) 305:308 

18.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, buğday tohumu ve zirai 
ilaçlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
(7/137) 309:314 

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarımsal kooperatiflerin 
kredilendirilmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güç
lü'nün cevabı (7/139) 315:318 

20.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, özel dershane ve kurslarla 
ilgili gündemdışı konuşma istemine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/169) 319:320 

V.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 236 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 236:246 

1.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 milletvekilinin, Tuz Gölün
deki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 236:246 
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TBMM Genel Kurulu saat 15.10'da açıldı. 

Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün, içerisinde bulundukları malî sıkıntıların giderilmesi için 
tüm belediyelere yardım yapılması gerektiğine ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu, 

Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Pülümür depreminde bir okulun hasar görmesi 
nedeniyle şahsıyla ilgili olarak basında yer alan haberlere ve Tunceli İlinin sorunlarına ilişkin gün
demdışı konuşmasına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen, 

Cevap verdiler; 

Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, Palandöken Dağı kayak merkezinin yerine kurulması 
planlanan kış sporları turizm merkezinin önemine ve Erzurum İlinin kültür ve turizm potansiyelinin 
harekete geçirilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 

4792 sayılı Vergi Barışı Kanununun bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 arkadaşının, sosyal güvenlik kurumlarının 
sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/33), 

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 arkadaşının, ülkemizdeki ulaşım sistemlerinin 
, mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve güvenli ulaşım 
politikalarının belirlenmesi (10/34), 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 arkadaşının, Tekel'in özelleştirilmesinin doğuracağı 
sonuçların araştırılması (10/35), 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri okundu; önergelerin gündemdeki 
yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Millî Savunma, 

Dışişleri, 

Plan ve Bütçe, 

İnsan Haklarını İnceleme, 

Komisyonlarında boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen üyeliklere, Grup
larınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. 

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

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen 
Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
2.1.2003 tarihli ve 4779 sayılı Kanunun (1/432) (S. Sayısı : 37) görüşmeleri, komisyon yetkilileri 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi; 

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin (1/309) (S. Sayısı: 29), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
(1/313) (S. Sayısı: 30), 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezî Finans ve 
İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıtlarının (1/314) (S. 
Sayısı: 31), 

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava 
Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün (1/315) (S. Sayısı: 32), 

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özel
likle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin 
Protokolün (1/316) (S. Sayısı: 33), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının görüşmeleri tamamlandı, elek
tronik cihazla yapılan açık oylamalardan sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

4 Şubat 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.52'de son verildi. 
Yılmaz Ateş 

Başkanvekili 
Mevlüt Akgün Mehmet Daniş 

Karaman Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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No.: 43 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

3 . 2 . 2003 PAZARTESİ 
1 Tasarılar 

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı (1/521) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.1.2003) 

2. - İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/522) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003) 

3. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
(1/523) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/524) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 

Teklifler 

1. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/59) (İçişleri Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.1.2003) 

2. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman Akman 
ile Burhan Kılıç'm; Antalya İli Kale İlçesinin Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/60) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2003) 

3. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; İzmir İlinde Karabağlar Âdı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/61) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.1.2003) 

4. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; İzmir İlinde Yeşilyurt Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/62) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.1.2003) 

5. - Balıkesir Milletvekilleri Ali Kemal Deveciler ile Orhan Sür'ün; Balıkesir İlinde Altınova 
Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/63) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.2003) 

6. - Balıkesir Milletvekilleri Ali Kemal Deveciler ile Orhan Sür'ün; Balıkesir İlinde Altınoluk 
Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/64) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003) 

7. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş'in; 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10. Maddesinin 1 ve 2. Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına, 
10. Maddenin 3. Fıkrasının Madde Metninden Çıkartılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/65) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.2003) 
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8. - Ordu Milletvekilleri Kazım Türkmen, İdris Sami Tandoğdu ile 94 Milletvekilinin; Yük
seköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/66) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003) 

9. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu ve 72 Milletvekilinin; Refik Saydam Aşı-
Serum Enstitüsünün Kuruluşuna Dair Kanun Teklifi (2/67) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003) 

10. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/68) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.1.2003) 

11. - Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atilla Emek, Osman Özcan, Tuncay Ercenk, 
Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın; Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Demre Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/69) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.1.2003) 

12. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 38 Milletvekilinin; Bazı İllerde Yaşayan Çift
çiler ile Mezra ve Köylerinde Oturanların Elektrik Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/70) 
(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

Raporlar 

1. - Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/393) (S. Sayısı : 40) 
(Dağıtma tarihi: 3.2.2003) (GÜNDEME) 

2. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/397) (S. Sayısı: 41) (Dağıtma tarihi : 3.2.2003) 
(GÜNDEME) 

3. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/398) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma 
tarihi: 3.2.2003) (GÜNDEME) 

4. - Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/334) (S. Sayısı: 44) 
(Dağıtma tarihi: 3.2.2003) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri'nin, Şanlıurfa il sınırlarındaki otoyol projesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

2. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'm, Devrek-Ereğli Karayolu Projesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

3. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, ihale ilanlarının yerel basında yayımlanmasına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 
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4. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, bir Başbakanlık müşavirinin bir şirketin yönetim kurulu başkanı 
olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

5. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki Kültür Merkezi Projelerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

6. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, AKP Genel Başkanı hakkında verilen beraat kararının 
Hazine avukatlarınca temyiz edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/161) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

7. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Göcek Tüneli Projesine ve Muğla'nın bölünmüş yol prog
ramındaki yerine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.1.2003) 

8. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, bazı üst düzey bürokrat atamalarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

9. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, bazı üst düzey bürokrat atamalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

10. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, zeytin hastalıkları ile mücadele çalışmalarına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

11.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, fıstık çamı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

12. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, yeni Kaş Devlet Hastanesi Projesi ile Kale ve 
Finike'deki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

13. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Finike-Kale Karayolunun yenilenmesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

14. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Finike-Elmalı Karayolu Projesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

15. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya-Gazipaşa İçmesuyu Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

16. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya-Konya karayolu Büyükalan mevkiinin 
2003 yılı yatırım programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Seydişehir Alüminyum Tesislerinin Modernizasyonu 
Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

2. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, Olağanüstü Hal Bölge Valilerinin bazı yetkilerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin yerleşim yer
leri ile ilgili yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/180) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.1.2003) 
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4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, olağanüstü hal döneminde meydana gelen ölüm 
olaylarına ve saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/181) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.1.2003) 

5. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki uygulamalardan 
dolayı AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/182) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

6. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, olağanüstü hal döneminde işkence ve kötü 
muamele ile terör suçlarından yargılananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/183) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

7. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, olağanüstü hal döneminde meydana gelen ölüm 
olaylarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/184) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.1.2003) 

8. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, satılan Gaziemir Sosyal Konutlarının tapusunun ne 
zaman verileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/185) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

9. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla bağlantılı bazı yolların bölünmüş yol 
projesine alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

10. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, Tekirdağ'daki kültür merkezi projelerine 
ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003) 

No.: 44 

4. 2. 2003 SALI 
Raporlar 

1. - Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 43) (Dağıt
ma tarihi: 4.2.2003) (GÜNDEME) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/345) (S. Sayısı: 45) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.2003) (GÜNDEME) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/346) (S. Sayısı: 
46) (Dağıtma tarihi: 4.2.2003) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, zorunlu tasarruf nemalarının ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 
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2. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'da yapılan kalıcı konutların yer tespitine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.1.2003) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım-onarım üc
retine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 

4. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, BDDK ile Çukurova Grubu arasında yapılan 
protokole ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 

5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çiftçilerin faiz borçlarının silinip silinmeyeceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 

6. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 

7. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilen millet
vekili lojmanlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.1.2003) 

8. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, milletvekili lojmanlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 

9. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çukurova Grubunun borcuna uygulanan ödeme 
planına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi 
(6/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 

10. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, elektrik sayaçlarıyla ilgili uygulamalara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.1.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, İGSAŞ'ın doğalgazının kesilmesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 

2. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Irak'a muhtemel müdahale öncesi sivil savunma hizmet
lerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 

3. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyet gös
teren derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.1.2003) 

4. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İran'dan ithal edilen doğalgaza ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.1.2003) 

5. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bakanlar Kurulunun AKP Genel Merkezin
de yaptığı toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.1.2003) 

6. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, KİPTAŞ konutlarının hak sahiplerine ne 
zaman teslim edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/193) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 
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7. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ilişkin Dev
let Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/194) (Başkanlığa geliş tarihi': 31.1.2003) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 24 milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf Mevduatı 
Sigorra Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.1.2003) 

2. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
4 Şubat 2003 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Enver YILMAZ (Ordu) 

© 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç değerli arkadaşıma gündemdışı söz 

vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Sarıkamış kayak tesisleri hakkında söz isteyen Kars Milletvekili Zeki 

Karabayır'a aittir. 
Buyurun Sayın Karabayır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

L- Kars Milletvekili Zeki Karabayır'ın, Kars İlinin ekonomik sorunlarına ve Sarıkamış kayak 
tesislerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçın-
bayır'ın cevabı 

ZEKÎ KARABAYIR (Kars) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bana tanınan bu kısa 
zaman dilimi içerisinde, Kars İlimizin içerisinde bulunduğu ağır ekonomik koşulları ve önemli gör
düğüm birkaç hususu dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Uzun yıllardan beri, Doğu Anadolu Bölgesinin eğitim düzeyi en yüksek insanlarının yaşadığı, 
tarım ve hayvancılık sektörlerinin ileri bir düzeyde olduğu ve bu sektörlerde önemli bir katma değer 
yaratan Kars İli, son yıllarda uygulanan yanlış tarım ve hayvancılık politikaları sonucunda, bugün, 
artık, kişi başına düşen 712 dolarlık millî geliriyle gelişmişlik sıralamasında 73 üncü olarak, büyük 
kentlere göç veren illerin başında yer almaktadır. Bu tablo, Kars'ın ve Karslımızın kaderi değildir, 
olmamalıdır. 

Öncelikle, şunu memnuniyetle belirteyim ki, ülkemiz ve Kars İlimize önemli faydalar sağ
layacak, Kars-Tiflis demiryolu hattı, hükümetimiz tarafından 2003 Yılı Yatırım Programına dahil 
edilmiştir. Bu memnuniyet verici gelişmenin devam etmesi gerekir; çünkü, serhat şehrimizle ilgili 
olumsuz tablonun bir an önce düzeltilebilmesi için, Kars-Tiflis demiryolu hattının gerçekleşmesinin 
yanında, tarım ve hayvancılık sektörünün yeniden canlandırılması, şartların oluşması halinde doğu 
sınır kapısının açılması, tarımsal sulamada ve içmesuyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir 
açığı kapatacak Bayburt Barajının ve sağlık sorunlarını azaltacak devlet hastahanesi inşaatının bir 
an önce bitirilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belirttiğim sorunların çözümü için kaynak kıtlığı ve büt
çe olanakları bahane olarak gösterilebilir; ancak, bu olumsuz şartlara ve imkânsızlıklara bağlı ol
mayan, sadece ihmal edildiği ve gereği yapılmadığı için, istenen faydanın elde edilemediği 
sahalarımız da mevcuttur. Bunun en bariz örneği de Sarıkamış kayak tesisleridir. 

- 2 0 5 -



T.B.M.M. B : 30 4 . 2 . 2003 O : 1 

Birinci Dünya Savaşında şehit düşen 90 000 vatan evladını bağrında barındıran, birçok ailenin 
askerlik hatıralarında yerini alan Sarıkamış, Kars-Erzurum kara ve demiryolları üzerinde kurulu, 
tarihî bir ilçemizdir. Her gün İstanbul'dan Ankara bağlantılı uçak seferleri olup, Kars Havaalanına 
45 kilometre mesafededir. 

2 750 metre rakımda çam ağacının yetiştiği nadir yerlerden biri olan, tabiat güzelliği, soğuk ve 
şifalı suları, ormanı, kar kalitesi ve tarihî geçmişiyle insanı büyüleyen, her yıl Türkiye Kayak Şam
piyonasına ev sahipliği yapan Sarıkamış, bırakın Türkiye'yi, dünyada eşine az rastlanan bir 
yöremizdir. 

Insburg ve Davos'la kıyasladığında hiçbir noksanlığı olmayan, hatta, artıları olan Sarıkamış'ta 
2 kayak tesisi mevcuttur. Bunlardan birincisi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1956 yılında 
yapılan Osman Yüce Kayak Merkezidir. Burası, Türkiye'nin ilk kayak müsabakalarının yapıldığı 
yerdir. İkincisi, Sarıkamış Sarıçam kayak tesisleridir. 

Değerli arkadaşlar, özellikle dikkatlerinizi bu bölüme çevirmek istiyorum: Sarıkamış'taki bu 
kayak tesisi, saatte 2 500 kişi kapasiteli, bilgisayar donanımlı, telesiyej sistemi ve toplam pist uzun
luğu bakımından Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü kayak tesisi olma özelliğini taşıyor. Yine 
dikkatinizi çekmek isterim ki, Türkiye'nin Insburg'u olarak bilinen bu pisti diğer pistlerden ayıran 
en önemli özelliği, bölgeye yağan karın cinsi Ve doğal güzelliğidir. Kayak sporu için elverişli ve 
sadece Alplerde olan sabit kristal kar, Sarıkamış'ta da bulunmaktadır. Yılın büyük bir bölümü 
güneşli geçmesine rağmen, kar, ilk yağdığı günkü özelliğini kaybetmiyor. Kayak pistlerinde çığ teh
likesi de yoktur. Sarıçam ormanlarıyla kaplı olduğu için, rüzgâra karşı da korunaklıdır. 

Eminim ki, siz değerli milletvekili arkadaşlarım dahil, halkımızın tamamına yakını bunları bil
memektedir; çünkü, bugüne kadarki hükümetler döneminde ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafın
dan gerekli tanıtım yapılmamış ve gereken önem verilmemiştir. Hatta, âdeta ambargo konulmuş 
gibi, gazete, dergi ve televizyonlarda kayak merkezleri için verilen haberlerde dahi tüm kayak mer
kezleriyle ilgili kar kalınlıkları, otellerin doluluk oranları verilirken, Sarıkamış'tan hiç bahsedil-
memesini anlamak mümkün değildir. 

Bir başka sitemim de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ve Kayak Federasyonu Başkan-
lığınadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Karabayır, sözlerinizi tamamlamanız için eksüre veriyorum; buyurun. 

ZEKİ KARABAYIR (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Konuyu araştırırken, Kayak Federasyonu Başkanlığınca hazırlanan internet sitesine girdim; on 

yıl önceki bilgiler mevcut. Sarıkamış Sarıçam tesisleriyle ilgili bilgiler burada yok; yani, dünyanın 
üçüncü kayak merkezinin bilgileri mevcut değil. 

Bu arada memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, konuyla ilgili, Başbakan Yardımcımız Sayın 
Mehmet Âli Şahin Beyle yaptığım görüşmede, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde yeniden 
yapılanma çalışmalarını başlattıklarını, bu tür sorunların kısa zamanda çözümleneceğini ifade et
mişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; "her gördüğünüz karlı tepe bir petrol 
kuyustıdur, yeter ki işlenebilsin" atasözüne sahip Avusturya'nın turizm gelirlerinin yüzde 84'ü, kış 
turizmi ve bu turizme bağlı mekanik tesislerden elde edilen gelire bağlıdır. Oysa, Sarıkamış'ın şart
ları, turizm için söz konusu bu ülkeden daha ileri bir düzeydedir. 
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Kış turizmi için bu kadar önemli özelliklere sahip yörenin unutulması veya unutturulmasına, 
ilgisiz kalınmasına, gelişen turizm hareketlerinden mahrum bırakılmasına, herhalde, Sayın Turizm 
Bakanımızın gönlü razı olmaz; çünkü, bu güzel doğa cennetimizde kış turizminin canlandırılmasın
da, bu yöremizin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasında kendilerinin doğrudan sorumlulukları var
dır. 

Yörede konaklama tesisleri arzu edilen düzeyde olmamasına rağmen, özel sektöre ait 132 yatak 
kapasiteli bir otel, özel idarenin bir evi ve ilçe içerisinde oteller mevcuttur. Yine, özel sektör tarafın
dan yaptırılan 250 odalı, beş yıldızlı otel halen yüzde 75 seviyelerinde olup, ekonomik kriz sebebiy
le inşaatı durdurulmuştur. Ayrıca, birçok özel sektör temsilcisi, yine, ileriki tarihlerde otel inşaat
larına başlayacaklarını ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak, başta Turizm Bakanımızdan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden, konuyla 
ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan, bu kayak merkezinin yeterince tanıtılması ve henüz tamamlan
mamış konaklama tesislerinin de bir an önce bitirilmesi konusunda gerekli gayretin gösterilmesini 
talep eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Karabayır. 
Efendim, hükümet?.. Buyurun Sayın Bakanım. 
Gündemdışı konuşmaya, Başbakan Yardımcımız Sayın Yalçınbayır cevap verecektir; buyurun 

efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kars Milletvekilimiz Zeki Karabayır'ın, Sarıkamış kayak 
tesisleri hakkında konuşmasına cevaben söz almış bulunuyorum; hepinize sevgi, saygı, barış ve 
mutluluk dileklerimi sunuyorum. 

Turizm sektörü açısından Kars İlinin özel önemi var. İpekyolu üzerinde bulunan Kars, tarihî ve 
doğal kaynaklar yönünden oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Ancak, özellikle, kırsal kesim
lerde yeterli altyapının olmaması, bu konuda da gelişimi engellemiştir. Kars İli içinde yatırım ön
celiklerinin sıralanmasında Ani'de ve Kars Kalesi çevresinde yapılacak düzenlemeler birinci sırayı 
almaktadır. 

Sayın milletvekilimizin konuşmasının konusu olan Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkeziyle 
ilgili şunları arz etmek isterim: Turizm Bakanlığınca turizm merkezi ilan edilerek, turizmin çeşit
lendirilmesi ve bütün yıla yaygınlaştırılması ilkesine uygun olarak planlı bir şekilde geliştirilmesi 
planlanan 13 kış sporları merkezinin en önemli zincirlerinden birisi Uludağ, diğerleri Kartalkaya, 
İlgaz, Erciyes, Palandöken ve Sarıkamış'tır. 

Sarıkamış kayak merkezine ilişkin 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planı 1991'de onaylanmış ve 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca turizm merkezi olarak ilan edilmiştir. Bakanlıkça 
hazırlanan 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı 1991'de belediyece onaylanmış, onaylı planlar, 
çeşitli derecelerden geçtikten sonra, birinci etap, saatte 1 800 kişi kapasiteyle 1993 yılında ve 2 450 
metre uzunluğunda olan ikinci etap ise 1995 yılında tamamlanmıştır; ancak, devam eden yatırımlar 
için yeterli kaynağın olmaması nedeniyle imar planının revizyonu gerekli görülmüş ve 1/25 000 öl
çekli çevre düzeni plan değişikliğiyle 1/1 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığınca 2001'de onaylanmıştır. Söz konusu planlara uygun olarak hazırlanan uygulama 
imar planı ise 28.8.2001 tarihinde onaylanmış olup, 52 adet turizm tesis alanında 7 800,28 adet pan
siyon alanında 975 olmak üzere 8 775 yatak kapasitesi öngörülmüştür; ayrıca, 2 adet günübirlik 
tesis alanı planlanmıştır. 
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imar uygulaması için 2001 yılı bütçesinden, maalesef, 20 milyar lira Kars Valiliğine gön-
derilebilmiştir. Bakanlığımızın malî katkısı uygulamanın tüm malî yükünü karşılayacak büyüklük
te olmayıp, belediye ve valilikçe katkı sağlanarak, gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bakanlığımız 
bütçe olanakları çerçevesinde ayrıca katkı sağlanmasına çalışılacaktır. 

Bakanlığımızca, Avusturyalı uzmanlarla birlikte Sarıkamış İlçesinin kış turizmi potansiyeli 
değerlendirilerek, hazırlanan Sarıkamış çevre düzeni planı kapsamında, kar kalitesi açısından dün
yanın sayılı potansiyel kayak alanlarına sahip Sarıkamış'ta, Cıbıltepe kayak merkezine ek olarak, 
potansiyel, Çamurludağ ve Balıklıdağ mevkilerinde de, kayak alanları ve mekanik tesis hatları 
açısından etüt çalışmalarının yapılması öngörülmektedir. Bu amaçla, yöre yatırımcıları, bu işin uz
manı yabancı yatırım firmalarınca yapılan etüt bedelini üstlenmişler; ancak, ekonomik kriz nedeniy
le bugüne kadar gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ve bu 
yasanın 8 inci maddesine istinaden çıkarılan ve 1983 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Arazisinin 
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kars İli Süphan, Cıbıl
tepe, Balıklıdağ, Çamurludağ turizm merkezi, çeşitli tarihlerde Resmî Gazete ve bazı günlük 
gazetelerde ilan edilerek, üç adet kamu arazisi tahsisi kamuya duyurulmuş ve yapılan değerlendir
meler sonucu tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tahsisli üç firmadan biri olan Başkent İnşaat ve 
Ticaret AŞ yatırımı tamamlayarak, Bakanlığımıza turizm işletme belgesi müracaatında bulunmuş 
olup, komisyonda üç yıldızlı otele dönüşmesi kararı onaylanmıştır, tesis işletmededir. 

Sarıkamış'taki tesislerle ilgili, altyapı durumuna bakıldığında; telesiyej tesisi itibariyle, 
Sarıkamış kayak merkezinde yer alan telesiyej tesisi iki aşamalı olarak ele alınmıştır. Birinci 
aşamada, 1 430 metre uzunluğundaki 1 400 kişi/saat kapasiteli telesiyej tesisi 1993 yılında tamam
lanmıştır. Bu tesis Avusturya firması tarafından yaptırılmış ve yaklaşık 27 milyara -1993 fiyatlarıy
la- mal olmuştur. İkinci kısım telesiyej tesisinin hat uzunluğu ise 2 450 metre olup, taşıma kapasitesi 
saatte 800 kişidir. Bu bölümün ihalesi Temmuz 1995'te, yine, aynı Avusturya firmasınca yapılmış, 
tesisin maliyeti yaklaşık 150 milyara çıkmıştır ve 1996 tarihinde geçici kabulü yapılarak işletmeye 
alınmıştır. 

Elektrik olarak, kayak merkezinde 2 adet, 400 kilovatlık trafo tesis edilmiş olup, mevcut ener
ji nakil hatları ve trafolardan, mekanik tesisler ve halen hizmette olan günübirlik hizmet binası ile 
Başkent AŞ'ye ait Çam-Kar Oteli yararlanmaktadır. Bakanlığımızdan gönderilen toplam 141 milyar 
ödenekle, 5 megavat gücünde regüleli ve lojmanlı, 12 hücreli trafo merkezi inşaatı tamamlanmak 
üzeredir, 2002 kış sezonuna yetiştirilmek üzeredir. 

Karayolu bağlantısı ve içyolların yapımı, Karayolları Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş
tir. Güzergâh çalışması ve sanat yapıları inşaatı ile yolların stabilize ve asfaltlama çalışmaları 
tamamlanmıştır. 1993 yılı fiyatlarıyla, 5 milyar harcama yapılmıştır. 

İçmesuyu: Planlama sahasında öngörülen konaklama ve günübirlik alanların ihtiyacı için 500 
metreküplük depo 1994 yılında tamamlanmış ve gerekli su, Sarıkamış ana deposundan temin edil
miştir; ancak, Sarıkamış İlçesinde su ihtiyacının artmasından dolayı yeterli su temininde zorluklar 
olduğu bilinmektedir. Halen işletmede olan günübirlik hizmet binası, yöredeki doğal kaynakları 
kullanmaktadır. 

İçmesuyu isale hattı 5 000 metre olup, inşaat tamamlanmıştır. İçmesuyu deposu, kanalizasyon, 
kolektör hattı ve içmesuyu isale şebeke inşaatı, toplam olarak, 1993 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 
5 milyara ihale edilmiştir. İşin tamamı 1994'te tamamlanmıştır. 1994 yılından beri toprak altındaki 
bu imalatların yıpranması, 1998 yılına kadar -yatırımcıların olmamasından dolayı- sistemin kul
lanılmaması ve mücbir sebeplerden dolayı hatların yer yer arızalanması nedeniyle, kullanımda 
problemler olduğu bilinmektedir. 
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Kanalizasyon hattı inşaatı: Kanalizasyon kolektör hattı, yaklaşık 3 500 metre olup, Sarıkamış 
kanalizasyon şebekesine bağlanmıştır. Kanalizasyon şebekesinin yapımı veya ana kolektöre tesis 
bağlantıları, yabancı firmalar tarafından yapılacaktır. 

Günübirlik tesis: Bakanlığımızca yaptırılmış olan tesis, 350 kişi kapasiteli olup, 1993 yılı fiyat
larıyla 777 000 000'dur. Tesiste içme ve kullanma suyu altyapı şebekelerine bağlantı olup, hidrofor 
ve kalorifer tesisatı bulunmaktadır. Toplam inşaat alanı 653 metrekare olup; günübirlik tesis, bod
rum, zemin ve çatı katı olmak üzere üç kattan oluşmaktadır. Bodrum katında bekçi odası, revir, 
kazan dairesi, mekanik tesisler, malzeme deposu ve bakım atölyesi yer almaktadır. 

Mekanik tesislerin ve altyapı tesislerinin işletilmesi; yapımı 1994 yılında tamamlanan altyapı 
tesisleri ile telesiyej ve günübirlik tesisleri, Kars Valiliği bünyesinde kurulan Kar-Sar-Tur AŞ (Kars 
İli Tarihî ve Doğal Çevresi Sarıkamış Sarıçam Kayak Tesisleri Düzenleme, Bina ve Altyapı Yapım 
İşletme ve Turizm AŞ) tarafından 1994 tarihinden itibaren işletilmektedir. İşletmenin bu şirkete 
verilmesiyle, tesislerin korunması, bakım ve onarımının yapılması amaçlanmaktadır. 

Bu şirketin kuruluş aşamasındaki hisse dağılımı; yüzde 75 Kars İl Özel İdaresi; Sarıkamış 
Belediye Başkanlığı, Sarıkamış Kaymakamlığı, Kars Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Vakfı 
şeklindedir; ancak, Kars İl Özel İdaresinin yüzde 75'lik hissesinin yüzde 60'lık kısmının, Kars 
Valiliğinin 28.8.1998 tarihli talep yazısı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüyle yöredeki tahsisli 
firmalara devriyle, şirket unvanının Kar-Sar-Tur AŞ olarak değiştirilmesi Bakanlığımızca uygun 
görülmüştür. 

Sonuç olarak; şirketin ortaklık durumu, Kars İl Özel İdaresi yüzde 15, Sarıkamış Belediyesi 
yüzde 10, Sarıkamış Kaymakamlığı Yörelere Hizmet Götürme Birliği, Kars Belediye Başkanlığı, 
Gençlik ve Spor Vakfı, Topraktur -hissesi yüzde 24'tür- Doğu Holding -hissesi yüzde 16'dır- Kar-
taş, Başkent şeklinde oluşmuştur. 

Mevcut altyapıların ve mekanik tesislerin işletmesinin, Bakanlığımız denetiminde, yatırımcılar 
tarafından profesyonelce yapılmasında yarar görülmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı ikinci söz, dünya kamuoyunun olası Irak savaşına yaklaşımı 
hakkında söz isteyen, İstanbul Milletvekili Bülent Tanla'ya aittir. 

Buyurun Sayın Tanla. 

Süreniz 5 dakika. (CHP sıralarından alkışlar) 

2.- İstanbul Milletvekili Bülent Hasan Tanla'nın, dünya kamuoyunun olası Irak savaşı hakkın
daki yaklaşımına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul 
Yalçınbayır'ın cevabı 

BÜLENT HASAN TANLA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olası Irak savaşı 
konusunda uluslararası GALLUP kuruluşunun gerçekleştirdiği dünya kamuoyu araştırma sonuç
larını sizlerle değerlendirmek ve bu konudaki görüşlerimi açıklamak üzere, gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sonuçlar, Washington'un, dünya kamuoyu savaşını kaybettiğini göstermektedir. Amerika'nın 
Irak'a karşı tasarladığı askerî harekât gerçekleşirse, hiç kuşkusuz, insanlık tarihine, modern çağın 
ahlakî, hukukî ve siyasî gerekçesi olmayan bir savaşı olarak geçecektir. Amerika'nın Irak'a olası 
harekâtının bu olumsuz nitelikleri o denli tartışmasız ve açık ki, dünyadaki birçok devlet ve din 
adamı, yazar ve düşünür bu çılgınlığa karşı çıkıyor; aynı nedenle, tüm İslam ve Arap dünyası da bu 
savaşa "hayır" diyor. Daha önemlisi, ocak ayının 20'sinde ünlü GALLUP araştırma kuruluşu 
tarafından, Arjantin'den Uganda'ya, Belçika'dan Pakistan'a, Avustralya'dan Fransa'ya, Filipinler'den 
Kenya'ya, İngiltere'ye kadar 5 kıtada 36 ülkede gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında yatmaktadır. 
Bu araştırma sonuçları, ülke halklarının ezici çoğunluğunun bu savaşa karşı çıktığını göstermek
tedir. 

Arkadaşlar, anketin ortaya koyduğu gerçekler şunlardır: 
1- Ülke kamuoylarının genel olarak yüzde 50'sinden fazlası, izlenen Amerikan dış-

politikasmın kendi ülkelerinin aleyhine olduğu kanaatindedir. 
2- Yine aynı ülke kamuoylarının yüzde 60'ından fazlası, önümüzdeki bir ay içinde, 

Amerika'nın Irak'a karşı kesin bir askerî müdahale gerçekleştireceğine inanmaktadır. 
3- Kamuoylarının ortalama yüzde 50"si, Irak'a bir askerî harekâta hiçbir koşulda olumlu bak

madığını, yüzde 30'u ise ancak Birleşmiş Milletler kararından sonra olumlu bakabileceğini ifade et
mektedir. 

4- Kamuoylarının ortalama yüzde 60'ından fazlası, kendi ülkelerinin, Amerika'nın Irak'a 
karşı başlattığı harekâtı desteklemediğini; ancak yüzde 25 düzeyinde bir kesimin desteklediğini 
göstermektedir. 

Arkadaşlar, görüleceği üzere, sonuçlara göre, Amerika, hukukî, siyasî ve ahlakî hiçbir 
dayanağı bulunmayan, haksız bir savaşa odaklanmış tutumuyla, dünyadaki itibarını, demokratik 
değerlerini ve uygarlığını tehlikeye atmaktadır. 

Söz konusu araştırmanın daha çarpıcı biçimde ortaya koyduğu diğer bir husus da, Amerika'nın, 
savaşı kazansa bile, kamuoyu savaşını dünya nezdinde kaybettiği noktasıdır; yani, Amerika, 
kamuoyu nezdinde, dünyadaki savaşı kaybetmiş gözükmektedir. 

Şimdi, bu durumun nedenlerine bir bakalım: Amerika, sahip olduğu büyük gücün sarhoşluğu 
ve 11 Eylül saldırısından kaynaklanan öfkesiyle, dünyayı avucunun içindeymiş ve onu kendi key
fine göre şekillendirme hakkına sahipmişçesine hareket ediyor. Washington, bu hareket tarzını, Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1441 sayılı Kararına karşı takındığı tutumla da ortaya 
koyuyor. Amerika, söz konusu 1441 sayılı Karara ilişkin çalışmalar sırasında, Irak'ın anılan karara 
uymaması halinde, bu ülkeye karşı otomatik güç kullanılması yetkisini de içermesi için büyük çaba 
gösterdi; fakat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimî üyeleri böyle bir hükmün kararda yer 
almasını kabul etmediler. Başkan Bush "ulusa sesleniş" konuşmasında, Amerika'nın 5 Şubatta 
Güvenlik Konseyini toplantıya davet ettiğini ve ellerinde bu toplantıya sunacakları yeni belgeler ol
duğunu da bildirdi. Mevcut 1441 sayılı Karardan sonra, Birleşmiş Milletler hukukî meşruiyeti sağ
layacak yeni bir karar almadan, Irak'a Amerika tarafından yapılacak bir harekât, gayriahlakî, gay-
rihukukî ve gayrimeşru olur, insanlık vicdanını derinden yaralar ve tarihe de böyle geçer. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; savaştan en fazla zarar görecek ülke, Irak'tan sonra Tür
kiye olacaktır. Savaş, acı demektir. Dünyada güçlü ve zengin ülkeler, her zaman barış ve mutluluk 
içinde yaşıyorlar; ama, savaşanlar, ölenler ve mutsuzlar ise hep yoksullar ve güçsüzler oluyor. 
Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarım, Türkiye, bu yanlış oyunun içinde rol al
mamalıdır. Biz savaş istemiyoruz; şayet, sizler de istemiyorsanız tavrınızı açık ve net olarak ortaya 
koymalısınız. 
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RESUL TOSUN (Tokat) - İki hafta önce tavrımızı ortaya koyduk Sayın Tanla. 

BÜLENT HASAN TANLA (Devamla) - "Sürükleniyoruz" söylemiyle sorumluluktan kur
tulamazsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Size, eksüre veriyorum Sayın Tanla, sözlerinizi tamamlayın. 

BÜLENT HASAN TANLA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Türkiye'yi savaşa sürüklemeyiniz. Bunun nasıl olacağını öğrenmek istiyorsanız, İsmet Paşa'yı 
okumalısınız, okuduysanız bir kere daha okumalısınız. 

Adalet ve Kalkınma Partisine oy vererek sizi iktidar yapan seçmenlerinizin yüzde 70'inin 
savaşa karşı olduğunu ve Amerika'nın Irak'a yapacağı bu harekâtın desteklenmemesini istediğini 
biliyor musunuz? Sizin seçmeninizin de şiddetle savaşa karşı çıktığının ve Amerika'nın bu savaşta 
Türkiye tarafından desteklenmemesini istediğinin altını tekrar çiziyorum. 

Türkiye, Amerikan askerlerinin, toprakları üzerinden Irak'a geçmesine izin vermemeli, liman
larını kullandırmamalı ve Amerikan uçaklarına Irak'ı bombalamaları için alanlarını açmamalıdır. Bu 
durumda, Silahlı Kuvvetlerimizin ulusal onurumuzu, ulusal kimliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı 
koruyarak, savunma amaçlı davranması doğaldır. Bir ülke, sadece askerî gücüyle savaşmaz; coğraf
yasıyla da düşmanlık yapabilir, savaşabilir. 

Türkiye, bu, gayriahlakî, gayrihukukî ve gayrimeşru savaşa taraf olarak, insanlık vicdanı ve 
tarih önünde Amerika'nın suç ortağı durumuna düşmemelidir. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tanla. 
Bu konuda görüşlerini arz etmek üzere, hükümet adına Başbakan Yardımcımız Sayın Ertuğrul 

Yalçınbayır; buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) -
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Tanla'ya. dünya kamuoyu yoklamaları konusunda ver
dikleri bilgiler için teşekkür ederiz. Türkiye'deki kamuoyu yoklamaları da, savaşın istenmediğini 
göstermektedir. 

Savaşı hiç kimse istemiyor, savaşı biz istemiyoruz; biz, barışı, sonuna kadar, son damlasına 
kadar savunuyoruz. Bütün girişimlerimiz bunun üzerine olmuştur ve yine, biz, barış için fevkalade 
umutluyuz. Savaşın yaklaştığı an, belki, barış şansının en çok olduğu andır. 

Biz, savaşla ilgili senaryolar üzerinde konuşmadık. Biz. bütün satıhlarda, bütün konuş
malarımızda, barışı ve uluslararası hukukun meşruiyetini söyledik. Uluslararası hukukun meş
ruiyeti, savaşı zorlaştıran en önemli şarttır. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, Sayın 
Başbakanımız da, Sayın Genelkurmay Başkanımız da; hepimiz, uluslararası hukukun meşru kıl
madığı halin savaş sebebi sayılamayacağını, asker göndermeyle ilgili olsun, asker bulundurmayla 
ilgili olsun, bu şartın mutlak surette tahakkukunu beklediğimizi ifade ettik. Sadece bu şartın tahak
kuku dahi, savaş için bir neden değildir. Bunlar, etraflıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
konuşulacaktır, gruplar görüşlerini çok daha geniş zaman dilimi içerisinde ortaya koyacaklardır. 
Biz, bütün dünyadaki örgütlenmelerin içine barış için girdik ve biz, barış için varız. Yurtta sulh, 
cihanda sulh... Eğer, bizim, herhangi bir şekilde, Meclis kararıyla herhangi bir yere girmemiz söz 
konusu olursa -ki, bu, ancak Meclis kararıyla olabilir- ancak ve ancak zaruret miktarıncadır ve ken
di güvenliğimizle ilgilidir, savaşmak için değil. 
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Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, Habur Gümrük Kapısına alternatif gümrük 
kapıları ve Suriye'yle sınır ticaretinin geliştirilmesi konusunda söz isteyen, Şanlıurfa Milletvekili 
Sayın Mehmet Faruk Bayrak'a aittir. 

Buyurun Sayın Bayrak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın, Habur gümrük kapısına alternatif gümrük 
kapılarına ve Suriye ile sınır ticaretinin geliştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı 

MEHMET FARUK BAYRAK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok önemli 
gelişmelerin yaşandığı ve hiçbirimizin istemediği halde yüz yüze olduğumuz bir savaş gerçeğinin 
eşiğinde, bölgemizi ve ülkemizi çok yakından ilgilendirdiğine inandığım bir konuda gündemdışı 
söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Şırnak İlimizin Silopi İlçesi hudutlarında yer alan ve Irak'a açılan tek kapımız olan Habur güm
rük kapısının, bölgemiz ve ülkemiz adına, geçmişte ve bugün ifa etmiş olduğu görev çok önemlidir. 
On yıl önce yaşadığımız Körfez krizi öncesi binlerce insana iş ve onbinlerce insana da ekmek kapısı 
olan Habur, hem o dönemde hem de on yıldan bu yana ekonomimizi felç eden ambargo dönemin
de, sürekli sorunlar ve yetersizlikler yaşamıştır. 

Ticarete açık olduğu dönemde de yetersiz olan ve kilometrelerce kamyon kuyruklarıyla sık sık 
gündeme gelen Habur gümrük kapımızın, yüz yüze olduğumuz Irak savaşı gerçeğiyle birlikte 
yeniden gündeme gelmesi ve ülkemizin sınır ticareti konusunda sıkıntı yaşaması adına alternatifler 
aranması gerekmektedir. 

Bu konuda, yıllardır yapılan çalışmaları, yazışmaları, meydana gelen gelişmeleri, bölge ve ül
ke gerçeklerini göz önüne aldığımızda karşımıza çok önemli bir alternatif çıkmaktadır; bu da, 
Suriye'ye açılan Akçakale gümrük kapısıdır. 57 nci hükümet döneminde de dile getirilen ve birçok 
aşamadan geçtikten sonra, binaları yapılma aşamasına gelen Akçakale gümrük kapısı, bugün, bütün 
gerekliliği ve gerçekliğiyle önümüzde durmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün çıplaklığıyla yaşadığımız ve kaçınılmaz sonuyla 
bugünlerde gündemimizde olan savaş gerçeğinin belki de en önemli nüanslarından biri, Habur güm
rük kapısı ve burada yaşayacağımız sıkıntılardır. Bölgemizin gerçekleri, ülkemizin çıkarları ve in
sanımızın arayışları adına bu soruna bir çözüm bulmamız ve Habur'a alternatif gümrük kapılarını 
realize ederek, ülkemizi bu çıkmazdan kurtarmamız gerekmektedir. Habur'a alternatif olabilecek 
kapılarımız arasında Nusaybin, Ceylanpınar, Akçakale, Mürşitpınar ve Karkamış bulunmaktadır; 
ancak, Habur'a ilave olarak düşünülecek kapının, aynı zamanda, Kuzey Irak'ta sorunlar yaşandığı 
zaman Habur'a alternatif oluşturması gerekmektedir. İşte bu mantıkla bölgeyi değerlendirdiğimiz
de, karşımıza Akçakale gümrük kapısı gerçeği çıkmaktadır. 

Elimdeki haritada da işaretlendiği gibi, Şanlıurfa, Akçakale, Rakka, Deyrizor yoluyla, 36 ncı 
paralelin güneyinde, Irak'ın Ebu Kemal El Kaim kapısına çıkılmaktadır. Bu yol, aynı zamanda, 
GAP master planında tarımsal ihraç merkezi olarak öngörülen Şanlıurfa'nın Irak, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuveyt ve Suudî Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinin de dışsatım karayolu olacaktır. 
Bilindiği gibi, bu yol, terör ve coğrafik yapı itibariyle sorunsuz bir bölgeden geçmektedir. İşte, GAP 
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master planına uygun olarak Şanlıurfa'nın tarımsal ihraç merkezi olabilmesi, bölge kentlerimizin 
canlı bir sınır ticareti yapabilmeleri, Suriye üzerinden hem Irak'a hem de diğer Ortadoğu ülkelerine 
ulaşılabilmesi, Akçakale sınır kapısının, bir an önce, birinci sınıf bir uluslararası gümrük kapısı 
olarak faaliyete geçirilmesiyle mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhurbaşkanı Sayın Beşşar Esad'ın göreve gelmesinden 
sonra, ülkemizin dostu olduğunu bildiğimiz Sayın Başbakan Muhammed Mustafa Miro'nun da 
olumlu yaklaşımları paralelinde, hükümetimizin gerçekçi ve sonuç alıcı girişimleriyle, Suriye ile 
son dönemde çok sıcak ilişkiler geliştiriyoruz. Böylece hem ülkemiz adına çok anlamlı ve faydalı 
olan bu gelişmeye katkıda bulunacak ve dostluğumuzu sınır ticaretiyle geliştirecek, Suriye üzerin
den Ortadoğu'ya mal satabilecek hem halkımıza yeni iş ve ekmek kapıları bulmuş olacak hem de 
alternatifsiz gibi görünen Irak'a ulaşabilme yolunu yeniden açmış olacağız. Akçakale gümrük 
kapısının ve az önce arz ettiğim ticaret yolunun önemi burada yatmaktadır. 

21 inci Dönem Parlamentomuzda da, bu konu sık sık gündeme getirilmiş, dönemin Şanlıurfa 
milletvekilleri başta olmak üzere, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Şanlıurfa Valiliği ile diğer 
bütün ilgililer konuyu araştırmış; Devlet Planlama Teşkilatı, Millî Savunma Bakanlığı, gümrükler
den sorumlu Devlet Bakanı da dahil olmak üzere, herkes, Akçakale sınır kapısının birinci sınıfa 
yükseltilerek eksiklerinin giderilmesi ve hizmete açılması konusunda görüş birliğine varmıştır. Bu 
maksatla, 60 dönüm arsa tahsis edilmiş, gümrük binalarının da özel idarece yapılabileceği belirtil
miştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, sözlerinizi tamamlayın Sayın Bayrak. 

MEHMET FARUK BAYRAK (Devamla) - Akçakale gümrük kapısının fizikî yapılarının 
mahallî destekle il özel idaresince yapılması, yürürlüğe giren İhale Yasası nedeniyle artık, mümkün 
olmamaktadır. Bu sebeple, hükümetimizin, konuya bir an önce el atarak gerekli girişimlerde bulun
ması ve Akçakale gümrük kapısının alternatif kapı olarak hızla devreye sokulması, bölgemiz, ül
kemiz, Suriye'yle geliştirilen ilişkilerimiz ve hepsinden de önemlisi insanımız adına şarttır, gerek
lidir ve acildir. 

Akçakale gümrük kapısının 1 inci sınıf bir gümrük kapısı olarak uluslararası geçişlere açıl
masıyla çok önemli kazanımlanmız olacaktır. Dikkat edilirse, biz, Habur sınır kapısı kapatılsın veya 
ortadan kaldırılsın demiyor; aksine, Habur'un yükünü azaltacak, oradaki yetersizlikleri aşacak, 
bugünkü gibi sıkıntılı günlerde çaresiz olmadığımızı gösterecek bir alternatifi gündeme getiriyoruz. 

Bu arada, Devlet Bakanımız Sayın Kürşad Tüzmen Beyin, Suriye'ye son gezisinde ortaya at
tığı "sınır ticaret bölgeleri" kavramını da bu paralelde destekleyen önemli bir proje olan Akçakale 
gümrük kapısının bütün detaylarıyla uygun olduğu ve çok kısa sürede hayata geçirilebileceğini an
latmaya çalışıyoruz. 

Bu arada, Akçakale gümrük kapısında fiilen yaşanan bir sıkıntıya da değinerek sözlerimi 
tamamlıyorum. Bölgemiz insanının şu anda tek ekmek kapısı olan bavul ticaretiyle ilgili çok önem
li sıkıntılar ve zorluklar yaşanmaktadır. Yıllardır ekonomik kriz ve sıkıntılarla aç ve çaresiz olan 
bizim insanımızın yapabildiği yegâne işlerden birisi de bavul ticaretidir. Bu konuda mini bir düzen
leme yapılarak fatura tasdik yetkisinin kapıya; yani, oradaki gümrük müdürlüğüne verilmesi hem 
yasal açıdan bir rahatlama sağlayacak hem de vatandaşımızı yaşadığı sıkıntılardan kurtaracaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; GAP'taki tarımsal üretimin değerlendirilmesi, sınır 
ticaretimizin geliştirilmesi, Ortadoğu'da ülkemiz adına daha etkili bir ekonomik altyapının oluş
turulması adına çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz Akçakale gümrük kapısı gerçeğinin 
hükümetimiz tarafından hemen ele alınacağına ve gereğinin yerine getirileceğine inanıyor; bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayrak. 
Şimdi, hükümet adına Devlet Bakanımız Sayın Kürşad Tüzmen Beyefendi cevap verecekler

dir; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakika. 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Şanlıurfa Milletvekilimiz Faruk Bayrak Beyin yaptığı gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere 
kürsüye geldim. 

Habur kapısı, tabiî, bugün, Irak'la olan ticaretimiz için aslında çok önemli nitelikte bir kapı. 
Biliyorsunuz, geçmişte 50 000 000 dolarlar seviyesinde olan bir ticaret rakamından, yapılan çalış
malar sonucu, 1999 yılında Irak'a ihracatımız 247 000 000 dolara gelmişti. Yine, 2000 ve 2001'de, 
çok yoğun çalışmalar sonucu, bu ihracat rakamımız 750 000 000 dolar seviyesine geldi. Daha son
ra, 2002 yılında, özellikle mart ayından sonra yaşanan sıkıntılardan dolayı, aralığa kadar düşüş 
yaşandı ve bu dönemde, 2002 yılında 463 000 000 dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Hükümetimiz iş 
başına geldikten sonra, yoğun temaslarımız sonucu, yine ihracatta önemli bir ivme kazanıldı ve bak
tığımız zaman, en son yaptığımız Irak seyahatinde, Birleşmiş Milletler Petrol Karşılığı Gıda Prog
ramının içerisinde, yaklaşık 700 000 000 dolarlık bir kontrat imzalanıp geldi. 

Tabiî, kapının, günde yaklaşık 800 araç/gün olan kapasitesi, fizikî imkânsızlıklar nedeniyle 
daha fazlasına izin vermiyor, çalışmalar devam ediyor, otomasyona tam anlamıyla geçildi; ancak, 
biz, alternatif değil de, bu kapıyı destekleyecek diğer kapıların yapılmasını hep gündeme getirmiş
tik. 

Tabiî, aslında, 1996'dan bu yana ikinci bir kapı teklifi var; ama, iki taraf da bu işlemleri yeterin
ce hızlandıramadı. Fizikî yetersizlikler tekrar gündeme geldikçe, yeni bir gümrük kapısının, ikinci 
kapının açılması ihtiyacı doğdu. Habur'un 10 kilometre güneyinde, onu destekleyecek şekilde ve ül
kemiz tarafına 15 kilometrelik yeni bir yol ile Hezil Çayı üzerinde 300 metre uzunluğunda bir köp
rüyle; karşı tarafta da, aynı şekilde, 35 kilometrelik bir mesafede yol yapımı ile 800 metrelik bir 
köprüyle, oldukça önemli bir geçiş imkânı sağlanacaktı. Yalnız, tabiî, görüyorsunuz, siyasî kon
jonktür bu konuda yakından takip ediliyor; bu yüzden, bugüne kadar gerçekleşmedi; ama, şunu söy
leyebilirim ki, Irak tarafında da, Türkiye tarafında da, bu konudaki teknik çalışmalar, proje çalış
maları tamamlanmıştır. 

Tabiî, Akçakale konusuna gelmişken, burada, Meclisimizin değerli üyelerinin bilgisine arz et
mek için, Suriye seyahatinden de biraz bahsetmek istiyorum. Burada, yaklaşık 300'ü aşkın 
işadamıyla yapmış olduğumuz ve aramızdan 9 milletvekilinin de katıldığı seyahatimizde, yine çok 
önemli çalışmalar yaptık. Başta, Suriye Başbakanı Mustafa Miro, Ekonomi ve Dışticaret Bakanı 
Gassan Rifai, Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, İmar İskân Bakanı ve diğer bakanlarla yapmış ol
duğumuz iki günlük görüşmelerde, en sonunda, bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu mutabakat zap
tında, Suriye ile Türkiye'nin serbest bir ticaret anlaşması yapmak istediğini dile getirdik. Tabiî, 
biliyorsunuz, bunun önşartı, bir tercihli ticaret anlaşması yapabilmek; yani, Suriye ve Türkiye'nin, 
yaklaşık 4 000 kalem malını, karşılıklı olarak, gümrük vergilerini indirerek birbirine satması müm
kün; burada bir tamamlayıcılık söz konusu, bunun üzerinde çalıştık. 
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Bunun dışında, yine, Hatay-Cilvegözü, Kilis-Öncüpınar, Mardin-Nusaybin, Gaziantep-Kar-
kamış ve Şanlıurfa-Akçakale kapılarının tamamıyla sınır ticareti merkezleri haline getirilmesi tek
lifimizi gündeme getirdik. Burada, sınır ticareti merkezlerinde, kontrollü olarak, iki ülkenin de, gay
ri safî millî hâsılada oldukça az yer işgal eden sınır köylerinin ve sınıra yakın ilçelerinin ayağa kal
dırılmasını amaçladık. Tabiî, burada, sayın milletvekilimizin biraz evvel sözünü ettiği şekilde, güm
rük kapılarının da, aslında Türkiye'ye yakışır hale getirilmesi lazım. Bu konuda, İpsala'da ve Edir
ne'de yaptığımız çalışmalar ortada; çok kısa zamanda bunu gündeme getirdik, X-Ray cihazlarıyla 
donattık ve otomasyonla beraber kapılar, bugün, çok iyi bir şekilde hizmet veriyor. Gürbulak, aynı 
şekilde devam ediyor. Tabiî, açıkçası, bütün sınır kapılarımızın -başka ülkelerin sınır kapılarından 
sık sık geçtiğim için biliyorum- bize yakışan şekle getirilmesi lazım. Bunun için yeni dönemde, 
yine, yap-işlet-devret modelleriyle bu kapıları özel sektörle beraber yapacağız. 

Suriye'yle yapmış olduğumuz diğer çalışmalar sonucu, çifte verginin önlenmesi anlaşması, 
yatırımların karşılıklı desteklenmesiyle ilgili anlaşma ve gümrük işbirliği anlaşması hazırlanmıştır. 
Bu üç anlaşmayla ilgili olarak da, yine, mutabakat zaptında, en geç mart ayı içerisinde heyetlerin 
karşılıklı olarak bir araya gelip, bu anlaşmaları nihaî bir şekle kavuşturmasını belirttik. Tahmin 
ediyorum, Suriye Başbakanı Mustafa Miro mart ayı içerisinde ziyaret edecek. O ziyaret sırasında 
ve işadamları, karşılıklı iş konseyleri ziyaretleri sırasında veya en geç mayıs ayı içerisinde yapılacak 
olan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı sırasında bu anlaşmalar imza edilecek. 

Bavul ticaretiyle ilgili gelişmelere gelince, tabiî, biliyorsunuz, Rusya'da yapmış olduğumuz 
görüşmeler sonucunda, esasında, tamamıyla gümrük vergilerinin konulması söz konusuydu, Tür
kiye'den gelen ürünlerin, artık, bavul ticareti kapsamında girmemesi söz konusuydu; ama, orada 
yapmış olduğumuz görüşmelerde bir altı aylık uzatma sağladık. Bunun normal bir ihracat-ithalat 
dengesi içerisinde görüşülmesi gerektiğini söyledik. Rusya tarafı, bildiğiniz gibi, bir altı aylık uzat
mayı sağladı ve Anadolu sanayicimiz, ihracatçımız bu konuda biraz rahatladı; ama, altı ay çok 
çabuk geçer; onun için, elbirliğiyle bu çalışmaları tamamlayıp, mümkün olduğu kadar daha düzen
li bir şekilde, karşı taraftaki bu bavul ticaretinde alımla uğraşanların ithalatçı haline gelmesi, bizden 
buraya satış yapanların da ihracatçı haline gelmesi konularında bir formül üzerinde çalışma 
yapıyoruz. Yine, İstanbul'da bir merkezden bavul ticaretinin yönlendirilmesi amacıyla yapmaya 
çalıştığımız önemli çalışmalar var. 

Ben, hepinize bu bilgileri sunduktan sonra, saygıyla ayrılıyorum. 
Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Değerli milletvekilleri, gündemdışı söz talepleri tamamlanmıştır; hükümet, gerekli açık

lamaları yapmıştır. 
Sayın milletvekilleri, 2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize 

sunacağım: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I.- İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 24 milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/36) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin en köklü kooperatif bankası niteliğine sahip olan Tarişbank, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulunun 9.7.2001 tarih ve 381 sayılı kararıyla, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
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14/3 maddesi uyarınca, sermaye yetersizliği gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna dev
redilmiştir. 

Bankalar Kanununun 5 inci maddesi uyarınca, bankaların malî durumlarının tespiti amacıyla 
bankalarda inceleme ve denetleme yetkisine sahip olan bankalar yeminli murakıbı raporu bulun
madan ve banka sermayesi artırım süreci devam ederken, sadece sermaye yetersizliği gerekçesiyle 
Tarişbankın TMSF'na devredilmesiyle, yaklaşık 120 000 ortağın menfaatları yok sayıldığı gibi, 
doksan yıllık geçmişi bulunan ve bölge çiftçisine tarımsal kredi kullandıran bir banka yok edilmiş
tir. 

Tarişbankın mevzuata uygun olmayan bir şekilde TMSF'na devri üzerine, Tariş birlikleri 
tarafından, devir işleminin iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak Danıştay nezdinde 
dava açılmıştır. Tariş birliklerinin, yukarıda sözü edilen gerekçeler doğrultusunda açmış olduğu 
davanın, Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine temyiz yoluna gidilmiş ve Danıştay 
İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, bu defa, bankanın TMSF'na devrine ilişkin BDDK'nın kararının 
yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 

Anılan karar üzerine, TMSF tarafından bankanın mülkiyeti birliklere devredilmesine rağmen, 
BDDK, hukuka uygun olmayan bir şekilde, Bankalar Kanununun 14/1 maddesini gerekçe gös
tererek bankanın yönetiminin tamamını kendisi atamıştır. Bu atamanın hukuka aykırı olduğuna iliş
kin olarak birliklerce Danıştay nezdinde ikinci bir dava açılmıştır. Diğer taraftan, bu süreç içerisin
de, TMSF'nun, sermayeye mahsuben bankaya koymuş olduğu 55 trilyon Türk Lirasını faiziyle bir
likte geri talep etmesi üzerine, birlikler tarafından, bu talebin haksızlığına ilişkin Danıştay nezdin
de üçüncü bir dava daha açılmıştır. Danıştay 10. Dairesinin, önceki karar doğrultusunda, yine bir
likler aleyhine karar vermesi üzerine, nihaî karar merci olan Danıştay İdarî Dava Genel Kurulu nez
dinde yeniden temyize başvurulmuştur. 

Yukarıda açıklanan hukukî süreç devam ederken, Danıştay 10. Dairesinin kararına istinaden, 
banka, tekrar, TMSF'na devredilmiş ve satışa çıkarılmıştır. Bunun üzerine, yürütmenin durdurul
ması ve işlemin iptali amacıyla, birliklerce Danıştay nezdinde dördüncü dava açılmıştır. Tariş bir
liklerinin hukukî hak aramalarının devam ettiği ve nihaî yargı kararının oluşmadığı bir durumda, 
bankanın Denizbanka satılması üzerine, satışın iptali amacıyla, Danıştay nezdinde beşinci dava açıl
mıştır. 

Söz konusu davaların Danıştay nezdinde devam etmekte olduğu bir aşamada satışa çıkarılan 
bankanın hisselerinin yüzde 99.99'u, 21.10.2002 tarihinde imzalanan sözleşmeyle Denizbank 
A.Ş'ne devredilmiştir. 

Tarişbank hisselerinin Denizbank A.Ş'ne satışına ilişkin olarak yukarıda açıklanan hukukî 
süreç devam ederken, satış prosedürü kurulun normal süresi dışında ve 10 gün gibi kısa bir sürede 
tamamlanmıştır. Ayrıca, 120 000 ortaklı bir bankanın hisselerinin satış şekli, kamuoyuyla ve en baş
ta 120 000 banka ortağıyla paylaşılmamıştır. Bu durum, bankanın hisselerinin hangi koşullarda 
satıldığı sorusunu gündeme getirmektedir. Öte yandan, bankanın kredi ve mevduat müşterisi port-
föyüyle şubelerinin nasıl değerlendirildiğine ilişkin hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. 

Sonuç olarak; Millî Aydın Bankası T.A.Ş Tarişbankın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi, devir sonrası verilmiş olan mah
keme kararlarının uygulanması ve yargı süreci devam ederken bankanın satılması işlemlerinin ve 
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bu işlemler sonucu kamu zararının oluşup oluşmadığının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

1-Ali Rıza Bodur (İzmir) 

2- Sedat Uzunbay (İzmir) 
3- Oğuz Oyan (İzmir) 
4- Yılmaz Kaya (İzmir) 
5- K. Kemal Anadol (İzmir) 

6- Abdürrezzak Erten (İzmir) 
7- Osman Kaptan (Antalya) 
8- Türkan Miçooğulları (İzmir) 
9-Atilla Başoğlu (Adana) 
10-Mehmet Parlakyiğit (Kahramanmaraş) 
11-Necati Uzdil (Osmaniye) 

12-Tacidar Seyhan (Adana) 
13-Muharrem Doğan (Mardin) 

14-Kemal Demirel (Bursa) 
15-Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
16-Fahrettin Üstün (Muğla) 
17-V. HaşimOral (Denizli) 
18-Mustafa Gazalcı (Denizli) 
19- Mehmet Semerci (Aydın) 
20-Ufuk Özkan (Manisa) 
21-Kemal Sağ (Adana) 
22- Nadir Saraç (Zonguldak) 
23-Gürol Ergin (Muğla) 
24- Hasan Ören (Manisa) 

25- Nuri Çilingir (Manisa) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer Meclis araştırması önergesini okutuyorum: 
2. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Zonguldak, taşkömürünün üretilmeye başlamasıyla birlikte, ülke gündeminde önemini 
korumuş ve cumhuriyet öncesinde emperyalist ülkelerin yanı sıra, yerli ve yabancı sermayenin ilgi 
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ve kazanç odağı olmuştur. Cumhuriyet döneminde yerli sanayiin kalbî konumunda olan il, diğer 
bölgelere enerji ve teknoloji alanında katkıda bulunurken, teknik eleman da sağlamıştır. 

Başlangıçta, Türkiye'nin Almanya'sı olarak nitelenen ve sosyal anlamda da önemli bir konum
da bulunan Zonguldak, TTK'nın küçültülmesiyle birlikte önemini giderek kaybetmiştir. Kentte 
panik ve umutsuzluğun yaşanması sonucu, tersine göç olayı başlamıştır. 

Zonguldak Taşkömürü Havzası 01.04.1937 tarihinde devletleştirilmiş ve 30.05.1940 tarihinde 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi (EKİ) kurulmuştur. 1957 yılından itibaren Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumuna (TKİ) bağlanmıştır. 1983 yılında EKİ müessesesi bir kamu iktisadî teşebbüsü 
haline dönüştürülerek Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) adını almıştır. 

Havzanın 1 200 metre kadar hesaplanmış jeolojik rezervi, yaklaşık 1,354 milyar ton olup, 
bunun yüzde 42'si görünür rezerv olarak kabul edilmektedir. 

Kurumumuzda, 11 609 yeraltı, 3 684 yerüstü olmak üzere, toplam 15 293 yevmiyeli, 280 kad
rolu, 2 073 sözleşmeli personel (596'sı özel güvenlik görevlisi) olmak üzere, toplam 17 646 per
sonel istihdam edilmektedir. 

TTK tarafından üretilen taşkömürünün yaklaşık yüzde 75'i termik santrale (ÇATES), yüzde 
10'u demir çelik sektörüne, yüzde 15'i ise diğer sanayi ve teshin amaçlı pazarlanmaktadır. 

Halen dünya birincil enerji ihtiyacının yüzde 23'ü kömürden karşılanmakta ve dünya elektrik 
üretiminin yüzde 38'i kömürden elde edilmektedir. Dünya taşkömür üretiminin yaklaşık yüzde 16'sı 
çelik üretiminde kullanılmakta ve dünya çelik üretiminin yüzde 70'i de kömür kullanılarak elde 
edilmektedir. (VVCI 2001) 

Demir çelik işletmelerimizin hemen yanı başında yaşam savaşı veren Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun (TTK) ürettiği kömür yerine, binlerce kilometre uzaktan getirilip sıfır gümrükle ül
kemize sokulan kömürlere yılda milyonlarca dolar para ödenmektedir. Yıllık olarak, demir çelik 
sektörü için yaklaşık 4-5 milyon ton koklaşabilir taşkömürü ve diğer sektörler için de, yine aynı 
oranlarda taşkömürü ithal edilerek 500 milyon dolar civarında bir döviz kaybı söz konusu olmak
tadır. Dünyanın değişen fiyatlarına göre bu rakamın daha da yükselmesi büyük bir olasılıktır; çün
kü, dünya doğalgaz ve petrol rezervlerinin kömüre nazaran daha sınırlı olduğu ve geleceğin kömür
den yana olduğu bilinmektedir. 

Ülkemiz açısından dövizin gerçek maliyeti de göz önünde bulundurulacak olursa, Zonguldak'ta 
bulunan 1,354 milyar tonluk kömür rezervinin nasıl büyük bir anlam taşıdığı daha iyi anlaşılacak
tır. Bu üretim ve dolaşım sisteminde, ulusal kaynaklarımız bütünüyle devredışı bırakılarak, dışarıya 
bağımlı bir ekonomi şekillenmektedir. Petrol yataklarının 50, doğalgaz yataklarının da 60 yıllık öm
rü olduğu göz önüne alınırsa, 200 yıla yakın ömrü olan kömür yataklarının ülkemiz açısından önemi 
daha çok ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç: 

Şimdi Zonguldak insanı soruyor: Cumhuriyetin kuruluşunda katkısı bulunan Zonguldak, dün
yanın en zor mesleği olan madencilik mesleğini gerçekleştirmesine rağmen, son 20 yıldır ülkemizin 
kamburu gibi ilan edilmiş olup, Zonguldak, içinden (2) il çıkarılarak, hızla kapanma ve yok olma 
sürecine girmiştir. 

Artık, Zonguldaklı, TTK tartışmasından bunalmıştır. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Zongul
dak insanı bugününün ve yarınının ne olacağı sorusunun cevabını aramaktadır. 
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Ülkemizin en önemli sanayi bölgesi olan Zonguldak şehrinin oluşmasına neden olan TTK'nın 
mevcut sorunlarının ve çözümlerinin ortaya konması için Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğümüzün 
104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

I- Harun Akın (Zonguldak) 
2-Nadir Saraç (Zonguldak) 
3- Oğuz Oyan (İzmir) 
4- Yılmaz Kaya (İzmir) 
5- Erdal Karademir (İzmir) 
6- Haluk Koç (Samsun) 
7- Mustafa Özyürek (Mersin) 
8- Osman Kaptan (Antalya) 
9- İzzet Çetin (Kocaeli) 
10- Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 
II- Engin Altay (Sinop) 
12- Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
13-Fuat Çay (Hatay) 
14- Hasan Ören (Manisa) 
15- Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
16- İsmail Özay (Çanakkale) 
17-Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) 
18- Naci Aslan (Ağrı) 
19- Orhan Ziya Diren (Tokat) 
20- Hüseyin Ekmekçioğlu (Antalya) 
21-Emin Koç (Yozgat) 
22- Oya Araslı (Ankara) 
23- Türkân Miçooğulları (İzmir) 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, komisyondan 2 adet istifa önergesi vardır; ayrı ayrı okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1 .- Çorum Milletvekili Murat Yıldırım'ın Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/13) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Lüzumuna binaen Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden istifa 
ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 3.2.2003 

Murat Yıldırım 
Çorum 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer Önergeyi okutuyorum: 
2. - Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis

yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/14) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Lüzumuna binaen Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden istifa 
ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 03.02.2003 
Cemal Yılmaz Demir 

Samsun 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, 2 adet sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair önerge vardır; ayrı ayrı okutuyorum: 
3, - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın (6/71), (6/72) esas numaralı sözlü sorularını geri al

dığına ilişkin önergesi (4/15) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin (6/71) ve (6/72) esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 
' Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Nail Kamacı 
1 Antalya 

BAŞKAN - Soru önergeleri geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
4.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, (6/113), (6/114), (6/115) esas numaralı sözlü sorularını 

geri aldığına ilişkin önergesi (4/16) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan (6/113, 114, 115) esas numaralı sözlü soru öner
gelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ufuk Özkan 

Manisa 
BAŞKAN - Soru önergeleri geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
1.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, Çıraklık Eğitimi Merkezlerindeki öğren

cilerin sigorta primlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?... Yok. 
Bu önerge üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık

rası uyarınca yazılı soruya çevrilmiş ve önerge gündemden çıkarılmıştır. 

Soru sahibi?.. Yok. 

- 2 2 0 -



T.B.M.M. B:30 4.2.2003 0 : 1 

2. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, seralarda kullanılan elektriğin tarifesine ve tarımsal 
sulama kaynaklı elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/65) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Bu önerge de üç birleşimde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrilmiş ve gündemden 
çıkarılmıştır. 

Önerge sahibi, söz istiyor musunuz? 

SEDAT UZUNBAY (İzmir) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Size, 5 dakikayı geçmemek üzere söz yeriyorum. 

Buyurun. 

SEDAT UZUNBAY (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji Bakanımızın yanıt
laması isteğiyle verdiğim soru önergeme, üç birleşimde de sözlü olarak yanıt verilememiş olması 
nedeniyle söz aldım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakan sözlü soru önergeme 30 Ocak 2003 tarihinde yazılı olarak yanıt verdiler; yanıt 
için teşekkür ediyorum. 

İki soruyu içeren önergemdeki birinci soruyu aynen okuyorum: 

"Seralarda kullanılan elektriğe uygulanmakta olan ticarethane tarifesi yerine seracılığı teşvik 
amacıyla tarımsal sulama amaçlı elektrik tarifesi uygulanması hususundaki düşünceleriniz neler
dir?" , *,. 

Bakanımızın, TEDAŞ Genel Müdürlüğünden aldıkları bilgiler doğrultusunda verdikleri yanıt
ta, kısaca, seraların, elektrik tarifeleri yönetmeliğinde ticarethane grubu içerisinde tânnrılanmış ol
duğu, tarımsal sulama grubundan farklı olarak ısıtma sistemleri başta olmak üzere, sulaması ve ay
dınlatılmasıyla bir bütün olarak ayrı bir faaliyet alanına girdiği, bu nedenle tarımsal sulama grubu 
olarak değerlendirilemediği ve tarımsal sulama tarifesinin uygulanmasının mümkün olmadığı belir
tilmektedir. 

Bunu sormaktan amacım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın seracılığa, dolayısıyla, 
tarıma, çiftçiye, üreticiye destek amacıyla bu konuda bir çalışması var mı, var ise, bunu öğrenmek 
idi. 

Hükümetimizin, tarımla ilgili diğer konularda ve hatta ucuz mazotta olduğu gibi bu konuda da 
hiçbir şey yapma düşüncesinde olmadığı, yanıttan anlaşılmaktadır. Eğer, tarım, elektriksel anlamda 
desteklenmek isteniyorsa, Enerji Bakanlığı, elektrik tarifelerinde düzenlemeler yapabilir, seracılık
ta uygulanan elektrik tarifesini değiştirebilir. Y 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünkü uygulamaya göre, bir çiftçi, sulu tarım yapmak 
için belirli şartları sağladığı takdirde tarımsal sulama abonesi olarak elektrik alabiliyor ve bunun 
için 1 kilovat/saat elektriğe 138 000 Türk Lirası ödüyor. Aynı çiftçi, tarlasının bir kenarına 500 ilâ 
1 000 metrekare sera yapar ve seradaki ürününü aynı tesisten sulamaya kalkarsa; yani, tarlanın 
kenarındaki serayı da diğer sulama tesisinden sulamaya kalkarsa ve bir de, serayı aydınlatmak için 
birkaç tane ampul takarsa vay haline! TEDAŞ, hemen, çiftçiyi, usulsüz elektrik kullanan abone 
olarak değerlendirir ve elektrik tarifesini, yüzde 32 daha pahalı ve 1 kilovat/saati 182 000 Türk 
Lirası olan ticarethane tarifesi olarak değiştirir; usulsüz elektrik kullandığı için geriye dönük fark 
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hesap çıkarır ve çiftçi, 100 milyonlarca lira fark ödemek zorunda kalır. Bu tip çiftçi, serayı ısıtmak 
için bildiğimiz sobayı kullanır. Fırtınalı havalar ve dolu yağışı bu çiftçinin kabusudur; bazı sezon
larda, hepinizin bildiği gibi, bir günde sera diye bir şey kalmaz. 

Seracılık, ülkemizde, yoğunlukla Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, sebze ve çiçek üretimi için 
yaklaşık 300 000 dekar alanda yapılmaktadır. 300 000 dekarlık sera alanının ciddî bir kısmını, tar
lasının bir kenarına sera yapan küçük üreticilerimiz oluşturmaktadır. Ayrıca, ısıtmanın, havalandır
manın, nemlendirmenin, sulamanın ve ilaçlamanın tam otomatik olarak yapıldığı seralar da vardır. 
Bu seralar ile yukarıda örneğini verdiğim seralar arasındaki farkı anlamak için ehil olmak gerek
mez, görmek ve kısa bir inceleme yapmak yeterlidir. 

Seracılığımızın tek sorunu elektrik tarifesi de değildir. Seracılığın, mutlaka, kredi yönünden 
desteklenmesi ve ihracata yönelik ürün yetiştirmeleri için özendirilmesi, teşvik edilmesi ve teknik 
destek verilmesi de gereklidir. Sayın Bakanımızdan rica ediyorum; yönetmelikte değişiklik yaparak, 
seraların da tarımsal sulama tarifesinden faydalanmasını sağlayalım. Ege ve Akdenizde yüzlerce 
küçük çiftçimiz, seracımız, bunu beklemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü soru önergemdeki ikinci soruyu aynen okuyorum: 
"Çiftçilerin tarımsal sulama amaçlı birikmiş elektrik borçlarının taksitlendirilmesi konusunda bir 
çalışma yapılıyor mu?" Yanıtta "tarımsal sulama abone grubunun 31.12.2002 tarihi itibariyle birik
miş borçlarının taksitlendirilmesi için Bakanlığımca çalışmalar yapılarak, Başbakanlık nezdinde 
girişimde bulunulmuştur" denilmektedir. 

Çiftçimizin perişan durumda olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz eylül ayında, özellikle, İzmir'in 
Torbalı, Menderes, Selçuk, Bayındır, Ödemiş, Tire, Kiraz ve Kemalpaşa İlçeleri aşırı yağışlar 
nedeniyle afete maruz kalmış ve çiftçimiz, ürününün büyük bir bölümünü kaybetmiştir. Birçok 
üretici, sulama sezonunda, elektrik kullanarak, defalarca sulama yapmıştır; afetten sonra, elinde, 
ürün yerine, aralık ayı ortalarında ödenmiş olması gereken 100 milyonlarca liralık elektrik 
faturalarından başka bir şey kalmamıştır. Çiftçimiz, üreticimiz, elektrik borcunu ödeyememiş bir 
duruma düşmemek için, onurlu bir davranış sergileyerek, ödeme kolaylığı istemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, tamamlamanız için size eksüre veriyorum. 

Buyurun. 

SEDAT UZUNBAY (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 

Çiftçimizin bu talebini, aralık ayı başlarında Sayın Bakanımıza aktardım, bu konuda çalışma 
yapacaklarını ifade ettiler, hatta, bir toplantılarına ben de katıldım. Bugüne kadar da birçok defa 
Bakanımıza sordum, en son, konunun Bakanlar Kurulunda olduğunu ifade ettiler. Şubat ayı için
deyiz, aralık ayı ortasından bu yana TEDAŞ gecikme zammını uyguluyor. Bu borçlar büyüdü, çift
çi, çaresizlik içerisinde. Vergisini ödeyemeyenlere ve naylon fatura gibi sahte belge düzenleyen ve 
kullananlara gösterdiğiniz ilgiyi, alakayı, bugüne kadar, tarıma, çiftçiye, zor duruma düşmüş olan 
bu üreticimize gösteremediniz, çiftçimizden bu davranışı esirgediniz. 

Bu konunun daha fazla uzatılmadan sonuçlanmasını ve bir an önce üreticimize ödeme kolay
lığı getirilmesini diliyorum. 

Ayrıca, doğrudan gelir desteği ödemelerinde, bugüne kadar, İzmirli ve Manisalı arazi sahip
lerine bir kuruş ödeme yapılmamıştır. Bu kurban bayramı öncesinde, İzmir ve Manisa'ya da, mut
laka, ödeme yapılmasını talep ediyorum. 
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Yüce Meclise teşekkür eder, saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
3. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, esnaf ve sanatkârlara kefalet kooperatifleri aracılığı 

ile kullandırılan Halkbank kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/67) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son 

fırkası uyarınca, yazılı soruya çevrilmiş ve önerge, gündemden çıkarılmıştır. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ören. 
Süreniz 5 dakikadır. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, ülkenin gündemi bir hayli dolu ve gerçekten, Parlamento, ciddî sınavlar 

veriyor; tahmin ediyorum, en büyük sınavını da, Irak savaşı çıkmasın diye verecek. Irak savaşı 
konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun tavrı belli; inanıyorum ki, AKP de en az bizim kadar 
tavrını belirlemiş durumda. Tahmin ediyorum, Yüce Meclis, Türkiye'yi savaşa sokmamak için elin
den gelen gayreti gösterecek ve alacağı kararla, Meclisin yüzünü daha güzel bir şekle çevirecek. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde 4 000 000'u aşkın esnaf ve sanatkâr yaşamaktadır. Üç aylık 
AKP iktidarı döneminde umutları en yüksek noktaya taşınmış bir kesim halindeydiler; ama, böl
gelerimize gittiğimizde gördük ki, bu umut tükenmek üzere; artık, insanlar, sanayi çarşısında, es
naflar, çarşılarında, çalışkan olmaktan tembel olmaya doğru mesafe almaya başlamışlar. İnanır 
mısınız, gittiğimiz dükkânlarda, gezdiğimiz sanayi çarşılarında, insanlar, uyumaya başlamış; sanat
kârımız, dükkânının içinde uyur vaziyete gelmiş. Böylesine zor bir dönemde, yardım yapıp esnaf ve 
sanatkârı koruyacağımız yerde, sanki cezalandırıyoruz. 

Bakınız, bu krizlerin çıkmasının nedeni, esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımız değil. Burada söy
leyeceklerim üç aylık AKP iktidarıyla da ilgili değil; bu sorunlar geriden geliyor; ama, bu sorunları 
halletmek için de, bu Meclise çoğunlukla gelen AKP iktidarı var. Gittiğimiz yerlerde görüyoruz ki, 
müthiş şikâyetler baş göstermeye başladı. 3 Kasım seçimleriyle beraber yükselen umutlar, satın 
alınan umutlar gün geçtikçe ivme ve irtifa kaybetmeye başladı. Esnaf ve sanatkâr, tıpkı tarım alanın
daki insanlar gibi homurdanmaya başladı; kredi alamıyorlar. Bir bankaları vardı; Halk Bankası, 
şimdi özelleştirme kapsamına girdi. Esnaf ve sanatkârın Halk Bankasına gidip, para alması müm
kün değil. 2002 yılında, 144 trilyon lira kullandırılması planlanmıştı; Halk Bankasına bu paradan 
50 trilyon verilmesine rağmen, sadece 12 trilyonu kullandırıldı. Esnaf ve sanatkâr parayı almak is
tiyor; ama, bu paranın verilmemesi için önünde bir yığın engel var; Bağ Kur borçlarından tutun... 
Türkiye'de enflasyon yüzde 30 iken, bir esnaf ve sanatkâra yüzde 59'la para verirseniz, bu esnaf ve 
sanatkârın üretmesi ve üretime katkı koyması mümkün değil. Bunun için yeni düzenlemelerin yapıl
ması gerekli. Ben inanıyorum ki, bu konuda yapılacak düzenlemelerle ilgili, esnafın ve sanatkârın 
soluk alabilmesi, esnafın ve sanatkârın üretime katkı koyabilmesi için Meclise büyük görev 
düşüyor. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 173 üncü maddesinde "devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu 
ve destekleyici tedbirleri alır" diye yazıyor; ama, ne yazık ki, esnaf ve sanatkârı koruyucu tedbir
lerin şu ana kadar alındığını görmüyoruz. 
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Bu Parlamento büyük bir orkestra. Bu Parlamentonun içerisinde, gerçekten, uyum içerisinde, 
Cumhuriyet Halk Partisinin gösterdiği muhalefet anlayışıyla sorunlara yaklaşıp, sizler de bizlere 
doğru adım attığınızda, inanıyorum ki, 4 000 000'u aşkın esnaf ve sanatkârın, 4'le çarparsanız 
16 000 000-20 000 000 insanın sorunlarına çare bulabiliriz. 

Değerli dostlarım, 3 Kasım seçimleriyle beraber, Türkiye'de yeni bir ufuk, Türkiye'de yeni bir 
heyecan yaratıldı. İnsanlar bu heyecanı kabul ettiler ve AKP'yi, 363 milletvekiliyle Parlamentoya 
getirdiler. Parlamentoda, şimdi, her yasayı çıkaracak, her kanunu düzenleyecek kadar gücünüz var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HASAN ÖREN (Devamla) - Muhalefet olarak da, geçmişteki anlayışı, uygulamaları bıraktık, 
Sayın Genel Başkanımızın ve Grubumuzun anlayışı tamamen farklı bir hale gelmiştir. Bakınız, geç
miş dönemdeki muhalefet anlayışı yok, hatta, kendi seçmenlerimizin bir kısmından da bu konuda 
eleştiri alıyoruz; ama, geçmiş dönemdeki muhalefeti yapmama, Türkiye'nin lehine olan, emeğiyle 
geçinen insanların lehine olan hdr şeyi, sizinle birlikte, uyum içerisinde çıkarma gayreti içerisin
deyiz. 

Değerli arkadaşlarım,, arka arkaya 3 soru önergemde de, Sayın Bakanımız olmadığından, 5'er 
dakikalık konuşma hakkini var. Ben, izninizle, konuşmamı burada kesiyorum; 1 dakika sonra tek
rar gelip, konulmama bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ören. 
4.- Manisa Milletvekili Hasan ören'in, esnaf ve sanatkârların kredi ihtiyacını karşılayacak bir 

düzenleme yapılıp yapilmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/68) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son 

fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilmiş ve önerge gündemden çıkarılmıştır. 
Şimdi, önerge sahibine söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Ören. 
Süreniz 5 dakika. . 
Zaten, 5 dakika konuşma hakkınız var; 5 dakika içerisinde toparlarsanız, memnun olurum. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Parlamentoda uyum sür

düğü süre içerisinde, uyumumuzu bozmadığımız süre içerisinde, ben, inanıyorum ki, Türkiye'de 
yaşayan, emeği ile geçinen ihsanların, gerçekten hakları olan, sosyal yaşam içerisinde rahat 
edebilecekleri şekilde yaşamlarının devamını sağlayacağız; ama, bu konuda muhalefet anlayışı 
değişen Cumhuriyet Halk Partisini de pek fa2İa istismar etmemek gerekli. Bakınız, çıkan yasaların 
hepsi 450-500'üri üzerinde oy alarak çıktı. Anayasanın 76 ncı, 78 inci madde değişiklikleri de 450-
500 oyla çıktı. Bu, bu orkestranın, bu Meclisin uyumlu çalışması için, Cumhuriyet Halk Partisinin 
attığı adımlardır; ama, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlerden de adım bekliyoruz. Bakınız, 
geriye dönüp, biraz tahlil yaptığımızda... Bunu sakın ola Sayın Genel Başkanımıza iltifat ediyorum 
anlamında algılamayın. Eğer, böyle algılarsak, sonuca ulaşamayız. 

Siyasette deneyim çok öriemiidir. Deneyim ise, olacak olanları, olmadan önce bilmek ve uyar
maktır, Sayın Genel Başkanımız,T 995'te Tansu Çiller'le görüştüğünde, dışarıya çıktı ve dedi ki "ül-
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keyi, mafya, çete sarmış." Aradan altı ay geçmedi, Susurluk olayı patladı. 1999 yılına geldik, 
seçime giriyoruz, Sayın Genel Başkanımız "bu bankalara el koyun. Şu an emeğiyle geçinen, alm-
teriyle geçinen insanların 3 600 000 000 dolar parası gitmiştir. Eğer, bu bankalara şu an el konul
maz ise, yarın ne olacağını bilmiyorum" dedi; sonuç, 41 milyar dolar para... Devlet Bakanımız Ali 
Beyin söylediğine göre, 60 milyar dolar. 

2002 seçimlerine giriyoruz; Sayın Genel Başkanımız yine ısrarla "tek başına iktidar getirin; 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek başına iktidar olmak istiyoruz; ama, biz olamayacaksak başkası 
da olmasın anlayışında değiliz. Türkiye'nin bu koşullarda tek başına iktidara ihtiyacı var" dedi. 
Gerekçesini de çok net ve özetle söyledi; "eğer tek başına iktidar gelirse, Türkiye'deki umutlar, Tür
kiye'deki insanların umutları yüksek seviyeye çıkar. Çıktığında da, 132 katrilyonluk -o günün içbor-
cu, bugün 145-152 katrilyonlara çıktı- içborcun yüzde 70-75'lerden ödenen faizi, satın alınan umut
la yüzde 45'lere düşer. Türkiye'de vatandaşın cebine dokunmadan, benzine zam yapmadan 19-20 
milyar dolar parayı bir kaynak olarak bulursunuz" demişti ve gerçekleşti. 

Nereye varmaya çalışıyorum; şunu söylemeye çalışıyorum: Bir şey daha söyledi seçim 
propaganda döneminde; "eğer Türkiye'de emeğiyle geçinen insanlara, Türkiye'de sanatkâra, tarım 
alanında çalışan emekliye veya işçiye biraz daha fazla para vermek gerekliyse, önce ahlak" dedi. Bu 
çok önemliydi ve bugünlerde Türkiye'nin yoğunluğundan dolayı, bu, önce ahlak, yani, Cumhuriyet 
Halk Partisinin tezi olan dokunulmazlıklarla ilgili olay arka sıralara atıldı. Gerçekten önemliydi. Bu 
Meclisin yüzde 89,9'u değişmişti; değişti ve yeni, pırıl pırıl insanlardan oluştu. Cumhuriyet Halk 
Partisinin 177 milletvekilinin dokunulmazlıkla ilgili hiçbir kaygısı yok ise, dokunulmazlıkla ilgili 
hiçbir sorunu yok ise, ben inanıyorum, AKP'nin 363'ünün de yok; işte yine bir kaynak kapısı. Bugün 
umutların aşağıya doğru çekildiği 3 ay 1 günlük süre içerisinde, umutların aşağıya doğru çekildiği 
bu dönemde, eğer bu, dokunulmazlıkla ilgili 83 üncü ve 100 üncü maddeyi değiştirirsek, bilin ki, 
yine bir umut çıkacak; şu an yüzde 59'lara varan iç borçlanma, belki, yine 9 puan aşağıya inecek. 

Sadece muhalefet yapma anlayışı değil... Sanatkâr kötü durumda, esnaf kötü durumda, üzüm, 
pamuk üreticisi, hepsi kötü durumda; kötü durumda olmasını söylemek bir şey ifade etmiyor, 
çözümünü göstermek bir şey ifade ediyor. Bir yıl sonraya ötelenmesinin, bir yıl sonraya bırakıl
masının... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, toparlarsanız memnun olurum. 
Buyurun. 

HASAN ÖREN (Devamla) - Efendim, son olarak da üçüncü sözlü soru önergemde 5 dakikalık 
konuşma hakkımı kullanacağım, Meclisi fazla meşgul etmeyeceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) ,, . 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ören. •;; ;s 
5.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, esnaf ve sanatkârlara kefalet kooperatifleri aracılığı ile 

kullandırılan Halkbank kredilerinin kullanım şartlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) 
sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/69) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık
rası uyarınca yazılı soruya çevrilmiş ve önerge, gündemden çıkarılmıştır. 

Önerge sahibi Sayın Ören; buyurun. 
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5 dakikalık süre içerisinde toparlarsanız memnun olurum. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Türkiye'nin umutlarını söndürmeyelim. Emeğiyle geçinen insanlar
dan 3 Kasım ia aldığı kredi, 3 Kasımda yüklendiği sorumluluk gereği AKP'nin tek başına iktidarın
dan kaynaklanan moral aşağıya doğru ivme kazanıyor; bu ivmeyi yukarıya döndürelim. 

Artık, eski muhalefet anlayışının bittiğini söylemiştik. Sayın Genel Başkanımız da bu konuda, 
gerçekten, Türkiye Cumhuriyetinde şu ana kadar verilmeyen bir sınavı veriyor. Biraz evvel söy
lediğim gibi. niçin muhalefet yapmıyorsunuz, niçin AKP'nin her söylediği siyaha beyaz, beyaza 
kara demiyorsunuz diye çoğu seçmenimiz tarafından da eleştiriliyoruz. Bu muhalefet dönemi 
bitiyor ve bu orkestra, enstrümanlarıyla beraber, çok iyi bir şekilde, uyum içerisinde çalışır ise an
cak, o kaliteli müziği dinleyebileceğiz; ama, bunun için de, lütfen, değerli arkadaşlarım, Cum
huriyet Halk Partisinin attığı dört adıma karşı bir adım atılmasını istiyoruz. 

Bu Mec liste başından beri aynı, şeyi söylüyoruz; bizim bir talebimiz var, sayın milletvekil
lerinin, sayın bakanların dokunulmazlığının kalkmasını talep ediyoruz. Bu, çok büyük bir talep 
değil. Tabana indiğimizde AKP'li il başkanından ilçe başkanına, CHP'li il başkanından ilçe baş
kanına, vatandaşın hepsinin önüne bir sandık koyalım, inanıyorum ki, yüzde 99,9 dokunulmazlık
ların kalkmasını isteyecekler. Hani, biz, o insanların temsilcisiydik?!. Bölgemde gezdiğimde, 
inanın, AKP'li arkadaşlarımın yanlarına gidiyorum, konuşuyorum, bu konuda kendilerinin fikir
lerini sorduğumda, kesinlikle, bunun kalkması gerektiğini söylüyorlar. 

Peki, kaldırılırsa ne olur; kürsü dokunulmazlığımız gider mi; 363 AKP, 177 CHP olarak biz, 
birlikte öyle bir düzenleme getiririz ki, siyasetçinin konuşma özgürlüğünü, kürsü özgürlüğünü hiç
bir alanda, 1 içbir şekilde kısıtlamayız. Bunu yapar isek, inanın ki, Türkiye'de, AKP'ye bir kredi 
daha açılacactır. Bu sıkıntılı dönemde insanların morale ihtiyacı var, biz muhalefet partisiyiz, git
tiğimiz yerhrde sizlerden daha kolay muhalefet yaparız; ama, mesele muhalefet yapmak değil, 
mesele bağcıyı dövmek değil, mesele üzüm yemek. Onun için, elbirliğiyle bu işleri halletmemiz 
gerekli. 

Şimdi, bölgemde gezerken arkadaşın birisi "sayın milletvekilim, siz güreş yapmayı bilir 
misiniz, güreşi bilir misiniz" dedi, "e, tabiî ki, bilirim" dedim. "Peki, Kırkpınar'da güreş öncesinde 
peşrev yapılır; peşrevi bilir misiniz" dedi, "evet bilirim" dedim. "Peşrev, güreş öncesinde belirli bir 
zaman dilim i içerisinde yapıldığında güreşe renk katar, güzellik katar. Lütfen, AKP'lilere söyleyin, 
artık, peşrevi bıraksınlar, güreşe girsinler" dedi. (CHP sıralarından alkışlar) 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Hangi bölge?.. 

HASAN ÖREN (Devamla) - Bu, Manisa bölgesi. Evet, Manisa bölgesi güreşte de, her konuda 
da gerçekten iyidir ve iyi sınavlar da vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ben inanıyorum ki, bu Meclis gereğini yapacaktır. Bu Mecliste, böl
gelerimize -AKP'li, CHP'li- gittiğimizde yüzümüz ak, başımız dik olacağız; ama, ben yine de rica 
ediyorum; Cumhuriyet Halk Partisinin bu uyumlu tutumundan, Cumhuriyet Halk Partisinin bu at
tığı adımlara karşılık hepinizden adım bekliyorum. Bu adımları atarsak bu orkestra o kadar güzel 
bir müzik yapacak ki, Türkiye'nin her kesiminde, Edirne'den Ağrı'ya kadar yaşanan her coğrafyada 
insanlar mutlu olacaklar, onların mutlulukları bu Meclise yansıyacak. Biz o mutluluktan muhalefet 
olarak payımızı alırız; ama, mesele, burada birbirimizi iyi anlamak, birbirimizi iyi tanımlamak. Ben 
inanıyorum ki, siyasette deneyimi bu kadar ileri noktalara gitmiş Sayın Genel Başkanımızın bu yak
laşımına AKP'nin de atacağı adımlar olacaktır. 
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Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın ören. 
6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yal-
çınbayır'ın cevabı (6/73) 

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

Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

İşini kaybedenlere destek amacıyla oluşturulan İşsizlik Sigorta Fonunda 4 katrilyon 975 trilyon 
TL birikti. 

1- 7 aylık süre içerisinde 40 trilyon TL dağıtıldığı belirtiliyor. İşsizlik Sigorta Fonunda biriken 
4,975 katrilyonun, işsiz insanlara, daha geniş kapsamlı dağıtımını niçin düşünmüyorsunuz? 

2- Yardım koşullarının ve yardım miktarının yeniden gözden geçirilerek, günümüz koşulların
da yardım yapılmasını düşünüyor musunuz? 

3- İşsizlik Fonunda biriken paranın amacı dışında kullandırılmaması için gereken önlemi 
alacak mısınız? 

BAŞKAN - Soru, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Ertuğrul Yalçınbayır tarafın
dan cevaplandırılıyor. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
Süreniz 5 dakika. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işsizlik sigortası ödemeleriyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk 
Partisi Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün soru önergesi dolayısıyla huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

İşsizlik sigortası işlemleri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında yürütülmekte 
olup, 31 Ocak 2003 tarihi itibariyle işsizlik sigortası hizmetlerinden toplam 80 000 kişi yararlan
mıştır. Bu ay itibariyle, 42 869 kişiye işsizlik ödemesi yapılmaktadır. İşsizlik sigortasının toplam 
gideri 65,8 trilyon olarak gerçekleştirilmiştir. 

31 Ocak 2003 tarihi itibariyle, işsizlik sigortasının toplam varlığı 5 katrilyon 264 trilyondur. 
Bunun 1 katrilyon 862 trilyonu işçi ve işveren prim tutarı, 694 trilyonu devlet katkısı ve 2 katrilyon 
772 trilyonu ise fonun değerlendirilmesi sonucu faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları, 4447 sayılı Kanunla belirlenmiştir. Kanuna göre, 
işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için, sigortalının en az 60 gün prim ödemiş ve kendi istek ve 
kusuru dışında işini kaybetmiş olması gerekmektedir. Kanunun belirlediği şartlar dışında İşsizlik 
Fonundan herhangi bir ödeme yapmak mümkün değildir. Kanun, fonun amacı dışında kullanıl
masını da engellemektedir. 
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Bu düşüncelerle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Tüzüğümüzün 98 inci maddesine göre, Sayın Bakanın cevabından sonra, soru Önergesi sahibi, 
sadece, yerinden, açıklanmasını istediği bir husus olursa, kısaca, o hususta söz isteyebilir. 

Size söz veriyorum; buyurun. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Bakanım, İşsizlik Fonun
da 5 katrilyon 264 trilyon biriktiğini, 65,8 trilyon da ödeme yapıldığını söyledi. 

Şimdi, benim demek istediğim şudur: 5 katrilyonun üzerinde bir para boşlukta duruyor. Ül
kemizde de 15 000 000 civarında da işsiz insan var -buna, gizli işsizler de dahil- resmî dersek, 
3 000 000 işsiz insan var. 

Bugün ülkemizde artık, eskiye dönüş var. Maalesef, Başbakanlığın kapısının önünde -dün de 
gördük- işsizlikten bunalmış insanlar, kafasına silah dayayarak intihar etmek istiyor; 
geçinemediğini, işsiz kaldığını, yuvalarının yıkıldığını söylüyor. 

Şimdi, böyle bir ortamda, 5 katrilyon bir paranın boşta durması doğru mu, hakça mı, adaletli 
bir şey mi; değil. Bunu siz de takdir edersiniz... 

Benim demek istediğim şudur: Yani, 65 trilyon bir para dağıtılmış, 5 katrilyon civarında bir 
para da boşlukta duruyor! Şimdi, bu para, belli gruplara peşkeş çekilmek için mi tutuluyor, yoksa, 
başka yerlere kullanılacak diye mi tutuluyor? Bu devlet borçlanmasından dolayı... 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, soru anlaşılmıştır; son cümleniz lütfen... 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan)- Benim demek istediğim şudur efendim: Bu 5 katrilyon lira paranın, 
işsiz insanlar tespit edilerek, bu insanlara dağıtılması, boşta durmaması. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan buyurun, süreniz 5 dakika. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu paranın peşkeş çekilmesi mümkün değil. İdarenin görevi, 
mevzuatı tatbik etmektir. Bu mevzuatı sizler vazettiniz, biz de 
lerinde değişiklik yapmak isteniyorsa, bu, Meclisin iradesidir. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Düşünüyor musunuz?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) 
Bunun kime peşkeş çekilmesi mümkündür?! Bu suretle, sunulan, arz edilen beyanları kabul etmek 
mümkün değildir; meydan da boş değil! 

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Özür diliyorum Sayın Başkan, müsaade eder misiniz; kanun 
tasarısını getirin, oylayalım efendim. 

BAŞKAN - Efendim, siz sordunuz, Sayın Bakan cevap 
müsaade ediyor. 

Teşekkür ederim. 

uyguluyoruz. Eğer, kanun hüküm-

verdi; İçtüzüğümüz bu kadarına 

228-
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7. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, zeytin hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalış
malarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi ve Tarım ve Köyişleri Bakam Sami 
Güçlü'nün cevabı (6/74) 

8. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, zeytin alanlarının hayvanlardan korun
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün cevabı (6/75) 

9. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, devlet tasarrufundaki zeytin ekolojisine dahil 
alanlardaki üretim faaliyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (6/76) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 9, 10 ve 11 inci sorular, aynı konulara ayrı ayrı tekabül 
ediyor. Sayın Bakanın, Başkanlığımıza yazılı bir müracaatı var; bu 3 soruyu da, bir tek konuşma 
halinde toplu olarak takdim etmek istiyor. 

Sayın Bakan, bu 3 soruyu okuyalım, ondan sonra mı cevaplandıracaksınız? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önce, soru önergelerini ayrı ayrı okutacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sami Güçlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Ali Kemal Deveciler 

Balıkesir 

4086 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi gereğince, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele 
amacıyla, devlet, kurulan birliklerin araç, gereç ve finans imkânını sağlamak yükümlülüğündedir. 
Ürünün elde edilmesinden sonra üretici, birlikçe tespit edilecek payına isabet eden gideri ödemek 
zorunda olup, aksine davranandan kamu alacağının tahsili yoluyla zorla alınır, tahsilat devlete geri 
döner. Toplu mücadele zorunluluğu olduğundan üreticinin katılımı mecburidir. Ne var ki, devlet, 
yasanın yüklediği görevi yerine getirmemektedir. Zeytinyağı ve sofralık zeytinin kalitesi, 
ekonomimizde çok önemli katmadeğer yaratmaktadır. 

Bu açıdan; 

1- 2003 yılı bütçesine ne kadar gelir düşünülmektedir? 

2- Zeytin zararlılarıyla mücadele konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

BAŞKAN - Diğer soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanımız Sami Güçlü tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Ali Kemal Deveciler ' 

Balıkesir 

Bilindiği gibi, 4086 sayılı Yasa zeytin alanlarına her çeşit hayvan sokulması ve bu alanlara en 
az bir kilometre mesafede ağıl yapılması 3 üncü maddesiyle yasaklamıştır. 
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Zararın doğması hali, yasada, takibi şahsî şikâyete bağlı suç olarak kabul edilmişse de, getirilen 
yasaklar kamuyu ilgilendirmesi yönünden kanunun emri niteliğindedir. 

Bu yasaklara uyulmaması evamire riayetsizlik suçunu oluşturduğu ve TCK'nın 526 ncı mad
desiyle müeyyideye bağlandığının açıklığı karşısında getirilen yasaklara uymamak resen takibi 
müstelzim suçu oluşturmaktadır. 

Yerel tarım teşkilatları ve idare amirlerince konuyla ilgili hiç özen gösterilmediğinden, bu 
hususlarda ne düşünülmektedir, ne tarz uygulamalar yapılacaktır? 

BAŞKAN - Diğer soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sami Güçlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Bilindiği gibi, 4086 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, devletin hüküm ve tasarrufunda 
bulunan zeytin ekolojisine dahil alanda zeytin yetiştirilmesi, yabanîlerin aşılanması, fıstık, harnup-
luk, sakız ve nevilerini yetiştirenlere yasa şartlarını yerine getirmeleri halinde tapularının devri ön
görülmüştür. 

Ne var ki, yasanın yürürlüğe girdiği 28.2.1995 tarihinden bu yana konuyla ilgili çalışma yapıl
mamakta ve özellikle il valileri ve ilçe kaymakamları gerekli özeni göstermemektedirler. Yabanî 
sakız ağaçlarının sökülüp Yunan adalarına satılmaları Türk olarak bizleri rencide etmektedir. 

Yukarıda arz olunan hususlarda, Tarım Bakanlığımızın yaptırdığı ve yapacağı uygulamalarla il
gili olarak ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN - Bu 3 soru önergesine, Sayın Bakan, birlikte cevap verecektir. 
Süreniz 15 dakika Sayın Bakan. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Ali Kemal Deveciler'in, zeytinle ilgili ortaya çıkan temel 
hastalık, zeytinliklerin korunması ve zeytinlikler bölgesinde yetişen • birkısım ağaçlarımızın 
sökülerek komşu ülkelere kaçırılması diye özetleyebileceğim ve biraz önce dinlediğiniz sorularına, 
sırasıyla cevap vermek istiyorum. 

İlkönce, zeytin ziraatı ve zeytin ekonomisi konusunda kısa bir değerlendirme yapacağım -buna 
vaktimiz de elvermektedir- dolayısıyla, daha sonra, sorularına geçeceğim. 

Sayın milletvekilleri, zeytinin anavatanı olan Anadolu'da zeytin ve zeytinyağı, tarihin çok es
ki devirlerinden beri önemli bir gıda ve ticarî ürün olarak değerlendirilmiştir. 

ı Zeytinciliğimizin tarım ekonomisindeki rolü tartışılamayacak derecede büyüktür. 27 000 000 
hektarlık tarım alanı içerisinde yüzde 2,2'lik bir paya sahip olan zeytinliklerimizden elde edilen ve 
değişik şekilde değerlendirilen ürünün millî ekonomimizde yarattığı değer artışının yanı sıra, arazi 
değerlendirilmesi, toprak muhafazası, işgücü istihdamı, insan beslenmesi ve sağlığı açısından sahip 
olduğu değerler, önemini daha da artırmaktadır. Yabanî zeytin alanları dikkate alınarak, Zeytin
ciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında 3573 sayı Kanun yıllar önce, 1939'da çıkarıl
mış, daha sonra gerekli değişiklikler yapılarak, 1952 yılında, 1956 yılında ve 1995 yılında günün 
şartlarına uygun hale getirilmiştir. 

- 2 3 0 -



T.B.M.M. • B : 30 4 . 2 . 2 0 0 3 0 : 1 

Çoğunlukla ülkemizde zeytin, tarımsal işletmelerde diğer ürünlerle birlikte yer almakta ve 
daha ziyade küçük aile işletmeleri niteliğinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, zeytincilik, Türkiye'de 
aile işgücünü en iyi değerlendiren bir tarım kolu olmaktadır. Nitekim, ülkemizde ortalama 400 000 
aile geçimini daha ziyade zeytincilikten sağlamaktadır; her ailenin yaklaşık 5 kişiden oluştuğu 
düşünülürse, bu, 2 000 000 kişiye doğrudan geçim kaynağı teşkil ediyor demektir. 

Ülkemizde son verilere göre yaklaşık 600 000 hektar olan alan üzerinde toplam 95 000 000 
adet zeytin ağacı bulunmakta olup, bunun 87 000 000'u meyve vermektedir. Dünya zeytin ve zey
tinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 70'i Avrupa Birliği ülkelerince karşılanmaktadır. Avrupa Birliği 
dışında önemli üretici ülkelerin başında Türkiye, Tunus, Suriye ve Fas gelmektedir. Fas'ın üretimi 
sofralık zeytine yöneliktir. 

Dünya toplam üretimi son yıllarda 14 000 000 ton civarındadır. Zeytinyağı üretimi ise yaklaşık 
2 500 000 ton civarındadır. Ülkemizin, son 10 yıllık ortalamalarına göre 1 022 000 ton zeytin 
üretimiyle dünya zeytinci ülkeleri arasında 4 üncü sırada, 116 000 ton zeytinyağı üretimiyle 5 inci 
sırada yer almaktadır. Dolayısıyla, dünyada, zeytin ekonomisi bakımından oldukça önemli bir yere 
sahip olduğu görülmektedir. 

2002-2003 üretim sezonundaki zeytin üretimimiz 1 800 000 ton, zeytinyağı üretimi ise 210 000 
ton olarak tahmin edilmektedir. Mevcut zeytin ağacı varlığımızın yüzde 90'ı meyve veren, yüzde 
10'u ise genç, ürüne yatmamış ağaçlardan oluşmaktadır. Ürüne yatan ağaçların yaklaşık yüzde 40'ı 
yaşlı ağaçlardan oluşmakta olup, ağaç başına ortalama verim ise 20 kilogram civarındadır. 

Ülkemizde zeytin ağacı sayısında çok büyük değişiklikler olmamasına rağmen, zeytin ve zey
tinyağı üretiminde, zeytin ağacının periyodik özelliğinden dolayı dalgalanmalar olmaktadır. Bu 
nedenle, var yılı ile yok yılı arasında büyük değişimler görülmektedir. 

Dünya ticaretiyle ilgili bir iki rakam ifade etmek istiyorum: Dünya üzerinde zeytinyağı it
halatında önde gelen ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avus
turya, Kanada, Japonya'dır. Dünya toplam zeytinyağı ithalatı ise 1 200 000 tondur. Dünya zeytin
yağı ihracatında önde gelen ülkeler ise, Fas, Suriye, Avrupa Birliği ülkeleri, Tunus ve Türkiye 
olarak sıralanmaktadır. Dünyanın toplam ihracat rakamı ise 1 200 000 ton civarındadır. 

Ülkemizin zeytinyağı ithalatı, ilk olarak 1983-1984 döneminde gümrük vergisinin kaldırıl
masıyla başlamış olup, bazı yıllarda fiyat istikrarı sağlamak amacıyla az miktarda ithalat yapılmış
tır. 

Sofralık zeytinde ise, 1990 yılından sonra çok az miktarlarda lüks tüketime yönelik ithalat ger
çekleştirilmektedir. Ülkemizde üretilen zeytinyağının önemli bir kısmı üretim bölgelerinde tüketil
mekte olup, geri kalanı ihraç edilmektedir. 

Başlangıçta, ülkemizin ihracatının yüzde 100'üne yakın miktarı Avrupa Birliği ülkelerine 
yapılmasına rağmen, bu ülkelere diğer zeytinci ülkelerin dahil olmasıyla, giderek bu pay düşmüş, 
bu sebeple, ihracatımız, ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerine yönelmiştir; fakat, bu pazarlarda 
yaşanan ekonomik şartlardaki bozukluk, ihracatımızı olumsuz yönde etkilemektedir; ancak, son yıl
larda, Amerika Birleşik Devletlerinde zeytinyağı tüketimine ağırlık verilmesiyle, bu ülke, Türkiye 
ihracatında önemli bir pay almaya başlamıştır. 

Ülkemizin zeytinyağı ihracatının geliştirilmesi ve sürekliliği için kalitenin artırılması en önem
li faktördür. Bunun için, gerek üretim bazında gerekse zeytinyağını işleme bazında modernizasyona 
gidilmesi ve gerek üretici gerekse ihracatçının korunmasının sağlanması gerekmektedir. Bu yönde 
bir destekleme politikasının uygulandığını biliyoruz. 
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Bilindiği gibi, üretimin yönlendirilmesi ve ekonomik dengelerin korunması amacıyla üreticinin 
üretime devam etmesini sağlayarak, üretimin artırılması ve yeni ürünlerin üretimini özendirmek 
yolu desteklemeyle sağlanabilmektedir. \980-1986 döneminde sayısı 24'e çıkan desteklenen ürün
ler kapsamına zeytin de dahil edilmiştir. 1987-1990 arasında zeytinyağı bu kapsamdan çıkarılmış, 
1991 yılında tekrar kapsama alınmış, 5 Nisan 1994 kararlarıyla birlikte, tekrar, kapsamdışına itil
miştir. 

1990'ların sonlarında, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği ortak tarım politikalarına uyum 
sağlamak, ekonomiyi kayıtiçine alarak vergi gelirlerini artırmak, tarımsal kayıt ve envanterlerin 
tutulmasını sağlamak, üretici ve sanayiciyi aynı zamanda koruyup kollayarak üretimi teşvik etmek, 
sanayiciye dünya fiyatlarında hammadde sağlamak ve devlet Hazinesine en az yük getirecek olan 
prim sistemine aşamalı olarak geçilmesi hususunda ilk adımlar 1998 yılında atılmış ve zeytinyağı 
üreticilerine destekleme priminin ödenmesi kararlaştırılmış, 1999 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Karara göre, üreticilere 1 kilogram zeytinyağı için 40 sent tutarında bir prim desteği yapılmış, 
2000-2001 sezonu ürünü zeytinyağı üreticisine 28 sentlik destekleme primi uygulanmış, 2001-2002 
sezonu ürünü zeytinyağı için ise, Türk Lirası cinsinden bir prim uygulanmış ve kilo başına 150 000 
lira ödeme yapılmış, 2002-2003 sezonu ürünü için zeytinyağı üreticisine destekleme primi 
ödemesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı 25 Ekim 2002 tarihinde yayımlanmış olup, prim mik
tarının tespiti ve uygulama tebliğiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Zeytin ekonomisiyle ilgili bu değerlendirmeden sonra, sayın milletvekilimizin sorularına kısa 
cevaplar vermeye çalışacağım. 

Sayın Ali Kemal Deveciler, ilk önce, zeytin bünyesinde ortaya çıkan hastalıktan bahsetmişti, 
cevabımı kısaca şöyle özetliyorum: Zeytin ve zeytinyağı, tarihin ilk çağlarından itibaren, insanların 
temel gıda maddelerinden biri olmuştı r. Zeytin ağacı, asırlar süren uzun ömrü, en verimsiz toprak
larda bile yetişmesi, insan müdahales olmasa dahi bir miktar ürün vermesi bakımından, barış ve 
huzurun sembolü kabul edilmiştir. Büt İn Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz zeytinlerinin de 
en önemli zararlılarından olan zeytinsineği, yılda 3-4 döl vermekte olup, gelişmesi süresince çekir
dek etrafında galeriler açarak beslennekte ve meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağının 
azalmasına, yağdaki asit miktarının armasına neden olmaktadır. Mücadelesi yapılmadığı takdirde, 
zarar oranı yüzde 60 seviyelerine ulaşabilmektedir. 

Ülkemizde zeytinsineği mücadelesi, 1985 yılına kadar yönetimli çiftçi mücadelesi olarak 
yürütülürken, 1986 yılından sonra, öze İlikle Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir İllerinde, her yıl, 
yaklaşık olarak, ortalama 15 000 000-20 000 000 kadar ağaçta, uçakla, devlet mücadelesi olarak 
yapılmıştır. Zaman içerisinde, ziraî mücadele faaliyetlerinin çiftçilerce yürütülmesinin gerekliliği ve 
bu bilincin oluşması nedeniyle, 1999 yılında, zeytinsineği mücadelesi, tüm mücadele masrafları 
çiftçilerce karşılanmak suretiyle ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teknik elemanlarımızın kontrolün
de, yönetimli çiftçi mücadelesi şeklinde yer aletleriyle uygulanmıştır. Nitekim, üretici imkânların
dan yararlanmak suretiyle, zeytinsineğine karşı, tekniğin uygun, ekonomik bir mücadele yapıl
masını sağlamak için, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele birliklerinin kuruluş ve çalış
malarına ait yönetmelikle ilgilendirilmiş ve buna uygun hareket edilmiştir. 

Birliklerin yeni kurulduğu bu dönemde, ekonomik güçlerinin ve bütçelerinin mücadele yap
maya yeterli olmayacağı düşünülerek, bakanlığımızca verilen teknik hizmetlere ilave olarak, zeytin 
üretim bölgelerine ilaç gönderilmeye başlanmıştır. Daha sonra, 2000 yılından sonra, yer aletleriyle 
beraber uçakla zeytin zararlılarıyla mücadeleye başlanılmış ve aynı yıl içerisinde, birliklere, uçak-
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la mücadele için 31 550 litre ve yer aletleriyle mücadele için de 2 105 litre ilaç yardımı yapılmıştır. 
2002 yılında ise, birliklere, 46 000 kilogram cezbedici ilaç yardımı bakanlığımızca gerçekleştiril
miş; bu yardımın parasal değeri 217 milyar lira olarak ifade edilmektedir. 2003 yılında da, yine, 
zeytin üreticisinin ilaç ihtiyacının tamamı bakanlığımız tarafından karşılanacaktır; ancak, üreticiler, 
yıllardır, hasat sonrası paylarına düşen miktarı birliklere ödememişlerdir. 

Üretici birlikleri yasası çıkmadığından, birlik yönetiminde yer almayan üretici, mevcut birlik
lere olumlu bakmamakta, bu ise, çalışmaların etkisini azaltmaktadır. Bu nedenle, üretici birlikleri 
yasasının bu yasama dönemi içerisinde çıkarılması gerçekleştirilecek ve bu sorunun daha kalıcı bir 
şekilde çözümü gündeme gelecektir. 

Sayın milletvekilimizin ilk sorusuna bu şekilde cevap vermiş oldum. 

Soru önergesinde sorduğu ikinci sorusu ise, daha çok, belli bir mesafeye kadar hayvanların 
yaklaştınlmamasıyla ilgili sorudur. Bunu, şöyle, kısaca cevaplandırabilirim: Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında 3573 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4086 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesi, bu konuda "Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin 
sahalarına en az 1 kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır" hükmünü getirmek
te, Bakanlığımıza ve taşra teşkilatımıza gelen ihbarlar veya tespitler dahilinde, kanunun ilgili mad
desi gereğince savcılıklara suç duyurusunda bulunularak gerekli kanunî müeyyidelerin uygulanması 
sağlanmakta olup, konunun daha titiz olarak takip edilmesi konusunda taşra teşkilatımız uyarılmış
tır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, tamam değilse süre veriyorum. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Çok kısa bir süreye ihtiyacım 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Sayın Milletvekilimiz Ali 

Kemal Deveciler'in, zeytin ekolojisine dahil alanlarda yabanîlerin aşılanması, fıstık, sakız ve ben
zeri ağaçlan yetiştirenlere yasa şartlarını yerine getirmeleri halinde tapu verilmesi vesaireyle ilgili 
üçüncü sorusunun kısa cevabı şöyle: 

Yine, zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkında 4086 Kanunun 2 nci mad
desine konu olan, devletin hüküm ve tasarrufunda olan zeytin yetiştirmeye elverişli fundalık ve 
makiliklerin haritalandırılması ve haritalandırmayı müteakip parsellenip, yasa şartlarını yerine 
getirenlere tapularının verilmesine yönelik olarak, Bakanlığımıza ayrılan genel bütçe imkânları 
dahilinde, zeytin yetiştirilen illerimize gerekli ödenek ayrılarak, bu konuda çalışmalar sürdürülmek
tedir. 

Özellikle, yabanî sakız ağaçlarının sökülüp kaçak yollarla yurt dışına götürülmesi konusunda 
sayın milletvekilimizin çok derin bir üzüntüsü vardır, paylaşmamak mümkün değildir. Bu hususta, 
Bakanlığımıza ve taşra teşkilatımıza bugüne, kadar resmî veya gayriresmî bir yoldan ihbar yapıl
madığı bilgisini temin ettim; ancak, bu konuyla ilgili olarak, yabanî sakız yetiştiren bölgelerimizde, 
taşra teşkilatımızın daha dikkatli davranması konusunda uyarıda bulunduk. 

Yabanî sakız ağaçlarımızın korunması için gerekli hassasiyeti göstereceğimizi ifade ediyorum. 
Hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 

Sayın Bakanım, sizi, kısa bir süre kürsüde tutacağım. Sayın Deveciler'in yerinden bir sorusu ya 
da açıklanmasını istediği bir husus varsa, kısaca onu isteyeceğiz. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 4086 sayılı Yasanın 4 
üncü, 3 üncü ve 2 nci maddeleri gereği üç soru önergesi vermiştim. Sayın Bakan, bunlara cevap ver
di; ama, ben, cevapları yeterli olarak görmüyorum. Bakan, göreve geleli üç ay olmuştur; ancak, dev
let idaresinde devamlılık vardır, geriye dönük uygulamaları da bilmesi gerekiyordu. 

Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliklerinin Kuruluş Çalışmalarına Ait Yönetmelik 
1996'da yayımlanmıştır ve altyapının tamamlandığı ifade edilmektedir. 8.3.1995 tarihinde yürür
lüğe giren 4086 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinde "Devlet, zeytin hastalık ve zararlılarıyla 
mücadelede araç gereç ve fınans imkânı sağlamak mecburiyetindedir" denilmektedir.Devlet, bu 
fınansı bugüne kadar sağlamamıştır. Bu yasaya göre de bu fınans üreticiden geri dönecektir. Üretici 
de, mücadele sonunda payına isabet eden mücadele giderini ödemek zorunda olup, ödenmeyen 
kısım Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasaya tabidir; yani, birlikler, bu parayı 
üreticilerden tahsil edip, devletin desteklemiş olduğu bu avans mukabilindeki parayı geri vermesi 
gerekiyordu; ama, yapmış olduğum araştırmaya göre, 1996 yılından bugüne kadar bu birliklere bir 
yardım yapılmamıştır. Ben, bu birlikleri araştırdım. Türkiye'de kurulu olan birlikler içerisinde, 
Balıkesir'de, şu anda tam olarak faaliyette olan Körfez Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 
Birliği var. 2002 yılı faaliyetleriyle ilgili dosya da mevcut, Sayın Bakanıma takdim edeceğim. 
Geçen yıl, uçaktan ilaçlama yapıldı; fakat, paraları yetmediği için 3 opal aplikasyon ilaçlama yapıl
dı; ama, 4 yapılması lazımdı, paralan yoktu ve onun için, zeytinde bu sene kalite düşük oldu. Bil
hassa sofralık zeytinde büyük katmadeğer kaybımız var. Sayın Bakanımdan, bu yıl, Türkiye'de 
hakikaten örnek gösterilecek birlik olan Körfez Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Bir
liğine, yasanın 4 üncü maddesine göre, geri dönme koşuluyla üreticiye verilen fınans imkânının 
sağlanmasını istiyorum. Önümüzdeki yıl bu fınans sağlandığı ve zeytin hastalık ve zararlılarıyla 
mücadele döneminde -yaz sezonuna girerken verilmesi gerekiyor- verildiği takdirde, inşallah, Kör
fezdeki zeytincinin, ilaçlama zamanında yapılacağından dolayı yüzü gülecektir, zeytindeki kalite ar
tacaktır, sofralık zeytinin kalitesi yükselecektir; bu da, bölge zeytincisine katmadeğer sağlayacaktır. 

Ayrıca, yine, Sayın Bakanım... 

BAŞKAN - Efendim, özetieyebilirseniz... 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Tamam efendim; ama, üç soruya cevap veriyorum. 

BAŞKAN - Tabiî; ben de ona göre size süre veriyorum. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Şimdi, ziray (cezbedici ilaç) verildiği söyleniyor. 
Cezbedici ilaç verilmiştir; ama, ne yazık ki, yeterli gelmemiştir. Kaldı ki, cezbedici ilaç, bizim 
yöremizdeki Gömeç İlçesinde imal edilmektedir. Onun için, Sayın Bakanımdan, önümüzdeki 
sezona girmeden evvel, hem maddî olarak, geri dönecek fınans sağlanmasını hem de cezbedici 
ilacın tamamen verilmesini istiyorum. Birinci sorumla ilgili düşüncem budur Sayın Bakanım. İnşal
lah, bugüne kadarki tarım bakanlarınca, bu birliğe -bilhassa bu birliğe diyorum; çünkü, faaliyette 
olan birlik- tanınmayan imkânın, sizin bakanlığınız döneminde, önümüzdeki zeytin sezonundan 
itibaren öncelikle sağlanacağını ümit ediyorum. 
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4086 sayılı Yasanın 3 üncü maddesi, zeytin alanlarına her çeşit hayvan sokulması yasağı 
hakkındadır; ancak, buna, yerel idare amirlikleri ve tarım teşkilatınca gerekli özen 
gösterilmemektedir. Hayvanların zeytin dallarını yiyerek verdikleri zarardan dolayı ürün kaybı 
yüzde 30'lara ulaşmaktadır. Sayın Bakanımızca, bu konuda sık sık ikazlar yapılmalı ve yerinde, 
gerekli önlemler alınmalıdır; ancak, ben iddia ediyorum ki, bugüne kadar yerel makamlarca, hiçbir 
hayvan sahibi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmamıştır. 

Yine, 4086 sayılı Yasanın 2 nci maddesi gereğince zeytin ekolojisine dahil alanlarda, başvuru 
olmasına rağmen, parsellenen alanlarda, şimdiye kadar, kanun yürürlüğe gireli yedi yıl olmasına 
rağmen, kimseye tahsis yapılmamıştır. Oysaki, 4086 sayılı Yasanın amacı, zeytin alanlarını 
genişletmek ve dünya zeytinciliğinde söz sahibi olmaktır. Zeytinciliği teşvik etmek ve alan 
yaratmak zorundayız. 

Ayrıca, zeytinciliği teşvik açısından, gerekli araştırmalar yapılarak, bununla ilgili tapuların da 
sahiplerine verilmesini istiyorum. 

Yine, ayrıca, yapılacak ciddî bir araştırma sonunda... 

BAŞKAN - Sayın Deveciler, teşekkür edeceğim, son cümlenizi rica ediyorum... 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Çeşme İlçesinde ve onun güneyindeki alanlarda sakız 
ağaçlarının Yunan adalarına kaçırıldığı söylenmektedir; bundan da hiçbir şüphemiz yoktur. Sayın 
Bakanımın bu konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum Sayın Deveciler. 

İçtüzüğümüz gereğince, sözlü sorulara ayrılan süre dolmuştur, tamamlanmıştır; ama... 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, Sayın Bakan cevap vermedi... 

BAŞKAN - Müsaade eder misiniz... 

...bu sorulara, elbette ki, Bakanımızın cevap verme hakkı var, ondan sonra gündemin diğer 
maddelerine geçeceğiz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Ali Kemal Deveciler'in, bölgesindeki üreticilerden 
olan ve Türk ekonomisi bakımından ben de önemini vurgulamaya çalıştığım zeytin üreticileri ve 
onların sorunlarıyla ilgili konulardaki sorularına genel cevaplar verdim. Özel olarak belirttiği 
hususlara da, yine, Bakanlığımdaki mevcut bilgilere dayanarak açıklamalarda bulundum. 

Zeytin hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele birliklerinin kuruluşu ve çalışmalarına ait 
yönetmeliğin 1996 yılında çıktığını ben de biliyorum. Zaten, onunla ilgili bir tarih söylemedim; 
yani, onunla ilgili yanlış bir tarih de söylemedim, hatta, buradaki mevcut rakamı -biraz kısa olsun 
diye- okumadım; sadece "bu yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir" dedim. 

Efendim, şimdi, tabiî, olayın bir ekonomik boyutu vardır. Her birimiz, bölgemizdeki 
üreticilerin sorunlarını bilir, bunların çözümü konusunda da yapılması gerekenleri elbette 
sıralayabiliriz. Karadeniz Bölgemiz, çay ve fındığı; Akdeniz Bölgemiz, pamuğu; Ege Bölgesi, „ 
Balıkesir ve yöresi, zeytini; ama, yine, hepimiz biliriz ki, bu işler için ülkemizin sahip olduğu 
kaynak sınırlıdır ve biz, bu sınırlı kaynaklar içerisinde bir tahsis yapmak zorundayız. 
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Diğer ürünlere nispetle zeytin ve zeytinyağı, elbette, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerdir ve 
nitekim, bundan dolayı da bir prim sistemiyle teşvik edilmektedir. Bu şekilde teşvik edilen bitkisel 
ürünlerimizin sayısı da 5'tir. Bu yıl inşallah mısırı da devreye sokmayı planlıyoruz; dolayısıyla, bu 
sayıyı 6'ya çıkaracağız. Evvela üreticimiz açısından en önemli destek bu anlamdadır. 

Dolayısıyla, zeytin üreticilerimizin kendi ürettikleri ürünün mücadelesine katkısının giderek 
artması gerekir; bu, normal olarak, ekonomik gelişmenin de, anlayışların da tabiî bir neticesidir. 
Devlet, bu konuda, belli ölçüler içerisinde, sınırlı kaynaklarla sorumluluklarını yerine getirmeye 
çalışmaktadır. 

Ben, Tarım Bakanı olarak, hükümet olarak, ülkemizin bu önemli ürünü konusunda, kendi 
Bakanlığımızın yönetimi, idaresi ve eğitim kapasitesi çerçevesi içerisinde, elbette, diğer ürünlerde 
olduğu gibi, zeytin üreticilerimizi de bilgilendirmek ve desteklemek durumundayız. Elbette, 
mücadeleyi çok etkin bir şekilde yapmak durumundayız. 

Sayın milletvekilimin çok detaya inerek söylediği hususlarda, ek bilgileri de bize ulaştırdığı 
takdirde, biz de bu konulara daha çok hassasiyet gösterir ve bölge üreticilerimizin yararına işler 
yapmayı sağlamayı arzu ederiz. 

Kendilerine yine teşekkür ediyor; hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Bakanım, geriye dönük olarak, finansmanla il
gili söz vermediniz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Kaynaktan bahsettim... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Deveciler. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına 
geçiyoruz. 

V.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 milletvekilinin, Tuz Gölündeki kirlenmenin araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/5) 

BAŞKAN - Şimdi, bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 
milletvekilinin, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, 
sırasıyla, hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun gös
tereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 
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Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahibi için 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Sayın Başbakan Yardımcımız Ertuğrul Yalçınbayır söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya Milletvekilimiz Özkan Öksüz ve arkadaşları tarafın
dan verilen ve çevre hakkıyla ilgili olan önerge üzerinde görüşlerimizi arz etmek istiyorum; hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, araştırma önergeleri, denetim yollarının en önemlilerin
den biridir; belli konuda bilgi edinmeyi kapsamaktadır. Şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tarihine baktığımızda, birçok araştırma önergesi verildi. Geçen dönem, 300'ün üzerinde araştırma 
önergesi vardı. Birçok komisyon kuruldu. Araştırma önergeleri sonucunda çok önemli bilgiler elde 
edildi. 

Bu bilgiler elde edildi de ne oldu?! Bize, size, seçim bölgelerinde hep sordular: "Araştırma 
önergesi verdiniz de ne oldu; bunun yaptırımı nedir?" Şu, hiçbir zaman için olmadı: Araştırma öner
gesi sonuçlarında, hükümete, alınacak önlemlerle ilgili tavsiyeler var, tedbirler var; tek tek yazılır. 
Hükümet, bunların gereğini yerine getirmez; ama, hükümetlere bununla ilgili bir gensoru da veril
mez. 

Şöyle, geriye bakalım... Örneğin, geçen dönem Tekstil Komisyonundaydık ve 75 öneride 
bulunduk; hiçbir maddesi yerine getirilmedi. Bütün partiler, komisyonda olsun, Genel Kurulda ol
sun, oybirliğiyle bu önerilerde bulundular; ama, gereği yerine getirilmedi diye hiçbiri kılını kıpır
datmadı. Bu çelişkiden kurtulmamız lazım. Biz, bugün iktidarız. Biz, bu önergenin reddedilmesini 
isteyebiliriz. Diyebiliriz ki "elimizde her türlü kaynak var; bilgi, belge bizde var; biz, bunun 
gereğini yapacağız." Hayır... Her ne kadar, gündemde, bilgi edinme hakkındaki kanunla, millet
vekillerinin ve vatandaşların her türlü bilgiye ve belgeye ulaşma hakları güvence altına alınacaksa 
da, o kanun çıkarılıncaya kadar, yine, Meclis, etkin denetim görevini yapacaktır; ama, o kanun 
çıkarıldıktan sonra, daha kaliteli ve daha nitelikli denetim görevlerinin yapılacağına inanıyorum; 
çünkü, bilgiye ve belgeye dayalı bir denetim yapılacaktır. Bu anlayış, Türkiye'de, yolsuzlukların da 
önüne engel olacak, şeffaflığı, saydamlığı sağlayacak bir anlayıştır. Biz, seçim meydanlarında bun
ları söyledik. Bütün partiler söyledi. Saydamlık, şeffaflık, günışığında yönetim, denetime açık bir 
anlayış... Şimdi, bunun yasal düzenlemesi geliyor. Her ne kadar, Anayasanın 98 ve devamı mad
delerinde denetimle ilgili bazı müesseseler yer alıyorsa da, geçen dönem görüldü, milletvekillerinin 
sorularının yarısından fazlası cevaplandırılmadı, araştırma önergelerinin gerekleri yerine 
getirilemedi. Soruşturma önergelerinde geçen dönemlerde yaşananları biliyoruz. Artık, biz, Mec
lisin daha etkin ve verimli çalışabilmesi ve denetime daha fazla önem verebilmesi için İçtüzükte de 
değişiklik yapmak durumundayız. Örneğin, İçtüzüğün 105 inci maddesinin son fıkrasında "ticarî 
sırlar ve devlet sırları araştırma konusu yapılamaz" denilmektedir, yani, bu konular denetim dışın
dadır. 

Seçim meydanlarında halk "siz bu kadar soru sordunuz, bu kadar araştırma önergesi verdiniz; 
ama, bankaların içi nasıl boşaltıldı, bunu soramadınız" dedi. Evet, bunu soramadık; çünkü, cevap 
alamadık. Denildi ki "ticarî sır", denildi ki "devlet sırrı." Bankaların içi boşaltılmış, kamu, zarar gör
müş, artık, bunun sırla ilgisi kalmamış; ama, ona rağmen "sır kapsamında" diye cevap verildi ve 
araştırmalar yapılamadı, sorulara cevap verilemedi. Ümit ediyoruz ki, bu dönem, şeffaf devlete, bil
gi edinmeye, katılıma daha fazla hizmet edecek anlayışlar, yasalara, İçtüzük düzenlemelerine ve 
çalışmalara yansıyacaktır. 
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Bilindiği gibi, çevre hakkı, bir insanlık hakkı. Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkı var. Bu hakkın kayden tanınmış olması yetmiyor, fiilen de uygulanması gerekiyor. Bu hakka 
ulaşmak için, geçenlerde yapılan bir çalışmayla -415 kanunla- bu halkın çevre hakkı güvence altına 
alınmıştır. 415 kanunun çeşitli hükümlerinde buna hizmet eden hükümler vardır. Bunlara bağlı 
olarak çıkarılan yönetmelikleri, tüzükleri, emirleri, belediye zabıta yönetmeliklerini hep birlikte ele 
aldığınızda, Türkiye'de, çevre hakkının son derece güvence altına alındığını söyleyebilirsiniz; ama, 
gelin bakın, İstanbul'un yüzde 60'ı yasadışı, fiilî durum; Bursa'nın öyle, çeşitli kentlerimiz öyle. 
Kayden bunları tanımak yerine, onunla birlikte fiilen uygulanması insan hakkını tatmin edecek 
hadisedir. 

Evet, biz, uygulama görevi içindeyiz; biz, şöyle miras aldık, böyle miras aldık deme hakkına 
sahip değiliz; bunu, mazeret olarak da söyleyecek değiliz; ancak, kurallar var iken, Türkiye'de, her
kesin kurallara uyma mecburiyetinin olduğunu bilmek lazım, buna uymak lazım. Bu, uygulama 
itibariyle devletin görevi, uyma itibariyle de vatandaşın görevi. O değiştirilinceye kadar hepimizi 
bağlıyor; ama, biz, kuraldışılığa iten sebepleri de ortadan kaldırmalıyız. 

Tuz Gölü kirleniyor. Devletin, bu kirliliği önlemekle ilgili, ekonomik yeterliliği ölçüsünde 
görev yapmasını kabul etmek mümkün değil. Anayasanın 65 inci maddesi, ekonomik ve sosyal hak
larla ilgili olarak, devletin görevinin ekonomik gücüyle sınırlı olduğunu ifade ediyor. Artık, çevre 
hakkı, yaşam hakkının bir parçasıdır. Böylesine önemli bir konunun, belki anayasa düzenlemesi 
sırasında, yaşam hakkı içinde yer alması gerekir. Birçok yerde kirliliği görüyoruz. Topyekûn bizim 
kaliteli bir yaşama ulaşabilmemiz için bu konularda düzenleme yapmamız lazım. 

Avrupa Birliği ilerleme raporunda tenkit edilen hususlardan birisi, çevreyle ilgili hiçbir düzen
leme yapmayışımızdır. 7 düzenleme yapılmasını vaat etmişiz; ama, sıfır çekmişiz, hiçbir düzenleme 
yapılmamış. Biz, bu mesafeleri süratle azaltmak durumundayız. 

Tuz Gölü ve birçok gölümüz, birçok yerimiz elimizle kirleniyor, tabiatın dengesi bozuluyor, 
Tuz Gölünün, artık, kokmaya başladığını hepimiz biliyoruz ve tuz da kokmaya başladı. Bunların 
sebepleri devlet katında belli; ama, biz, şunu da biliyoruz: En büyük kirletici, devlet. Bundan, sürat
le, devlet kurumları kaçınmalıdır. Bizim de yapmamız gereken işlemler ortadadır; bunlar, mutlaka 
yapılması gereken hadiseler. 

Biz, bu bakış açısı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisince, böylesine önemli bir kirliliğin 
yaşandığı Tuz Gölünde, kirlenme nedenlerinin, alınması gerekli önlemlerin, bunun ekonomik 
hayata yansımalarının ne olduğunun araştırılmasından yanayız. İdare olarak, bilgiye, belgeye, her 
zamandan daha fazla, milletvekillerimiziri, halkımızın ve basınımızın ulaşmasını istiyoruz. Yasal 
düzenlemelere kadar da alınabilecek idarî tedbirlerle bunlar sağlanacaktır. 

Ben, komisyonun, çalışmalarını, uzatmadan, her türlü bilgiye, belgeye kolaylıkla ulaşarak 
tamamlayacağını, diğer araştırma komisyonu çalışmalarına da fırsat vermek üzere, bu çalışmaları 
bir an önce bitireceğini ümit ediyorum. 

Yüce Meclisin bu konuda karar vermesi dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Efendim, şimdi, gruplar adına söz istemi var. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Özkan Öksüz; buyurun. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. | 
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AK PARTİ GRUBU ADINA ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Tuz Gölünde meydana gelen kirlenmenin boyutlarının tespiti, kirlenmenin önlenmesi ve 
alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğumuz araştırma önergesiyle ilgili olarak söz 
almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Tuz, genel anlamda, oluşumu ve yayılımı bakımından dünyanın her tarafında değişik şekiller
de bulunmaktadır. Yaşamsal yönden olduğu gibi, teknolojik gereksinimler dolayısıyla, ekonomik 
yönden de önemli bir değeri ihtiva etmektedir. 

Tuz, ilk kez, M.Ö. 10 000 inci yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır; 3 000 inci yıllar
dan itibaren de, Çin'de üretilerek, ticaret hayatına girdiği tahmin edilmektedir. 18 inci Yüzyıla 
kadar, insan ve hayvan gıdası ile deri ve balık kurutma gibi oldukça sınırlı alanlarda tüketilen tuz, 
bu yüzyıldan itibaren, ihtiyaçlar süratle çeşitlendiği için, pek çok sanayi kolunda hammadde ve 
aramadde olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Dünyadaki tuz kaynakları katı ve sıvı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sıvı tuz kaynakları, 
deniz ve tuz gölleri ile tuzlu su kaynaklarıdır. 

Ülkemizde ham tuz üretimi, Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı müesseseler tarafından, 2 adedi 
deniz, 3 adedi göl, 5 adedi kaya, 10 adedi kaynak olmak üzere, 20 adet tuzladan gerçekleştirilmek
tedir. 

1998 yılı itibariyle, toplam 2 170 000 ton civarında tuz üretimi gerçekleştirilmiştir. Tuz 
üretiminin yüzde 75'i göl, yüzde 21'i deniz, yüzde 3'ü kaya, yüzde l'i kaynak tuzlarından karşılan
maktadır. 

İhracatımızda önemli yeri olmayan tuzun yüzde 65'i sanayide, yüzde 24'ü gıda alanında, yüz
de 3'ü karayollarında, yüzde 8'i de diğer alanlarda kullanılmaktadır. Bu değerler bize gösteriyor ki, 
tuz, daha çok, sanayide hammadde veya aramadde olarak kullanılmaktadır. 

Kullanım alanlarına baktığımızda, tuz, tarımda, tıpta, ulaşımda, konservecilikte,, sanayide, 
dericilikte, çeşitli kozmetik ürünlerinin üretiminde, gübre sanayiinde, demir-çelik endüstrisinde 
çeliğe sertlik verilmesi aşamasında, emaye ve cam imalatında, soda üretiminde kullanıldığı gibi, 
kimya sanayiinin ana hammaddesi olarak, sodyum, sodyum hidroksit ve sodyum sülfat üretimi gibi 
pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle, tuzun önemi her geçen gün artmaktadır. 

Tuzun gıda maddesi olarak kullanımı, üretimimizin yüzde 10'u ile yüzde 15'i arasında değiş
mektedir. Ülkemizde kişi başına tuz tüketimi yaklaşık olarak 27 kilogramdır. Gelişmiş ülkelerde 
kişi başına yıllık tuz tüketimi ise, 150 ile 200 kilogram arasında değişmektedir. Bu nedenle, bu 
değerlere bakarak, tuz tüketimi bakımından, Türkiye'nin, dünya ortalamasının oldukça altında ol
duğunu görmekteyiz. 

Yediğimiz yemeklere tat veren, sanayide hammadde olarak kullanılan tuzun yaklaşık üçte l'i 
Tuz Gölünden sağlanmaktadır. Tuz Gölü, 1 620 kilometrekarelik yüzölçümüyle, büyüklük bakımın
dan, İç Anadolu Bölgesinin birinci, ülkemizin ikinci büyük gölüdür. 

Dışarıya akıntısı bulunmayan Gölün denizden yüksekliği 905 metre olup, uzunluğu 90 
kilometre, genişliği ise yer yer 40 kilometreye ulaşmaktadır. 

Gölün yüzey alanı yaz ve kış aylarında farklılık göstermektedir; çünkü, kışın biriken sular, 
yazın buharlaşır ve Gölün alanı oldukça daralır. 

Göldeki tuz oranı oldukça yüksektir. Tuz Gölü, sadece ülkemizin değil, dünyanın da en tuzlu 
göllerinden biridir. Suyun yoğunluğu 1,225 gram/santimetreküp olup, tuzluluk oranı ise yüzde 
32,4'tür. 
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Bu oranla, Tuz Gölü, tuzlu göller arasında dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Yaz aylarında 
Göltabanında biriken tuz tabakası kalınlığı 10 santimetre ile 2 metre arasında değişmektedir. Tuz 
Gölü, 211 000 000 ton rezerviyle, dünya tuz üretiminde ikinci en büyük kaynaktır. Bu nedenle, tuz 
üretimi bakımından son derece önemli tabiî kaynak olan Tuz Gölünün olmadığı Anadolu'yu düşün
mek mümkün değildir. Dünyada Tuz Gölü gibi bir göl sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 
bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Tuz Gölü, bu zengin potansiyeli yanında, aynı zamanda, uluslararası 
(A) sınıfı avlak alanlar statüsüne de sahiptir; çünkü, barındırdığı kuş türleri, yaban hayatıyla ayrı bir 
doğal güzelliğe sahiptir. Kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin göllerinden biridir. Kışın kap
ladığı çok geniş su alanı, su kuşları için önemli bir kışlama alanı oluşturur. Ayrıca, Tuz Gölü civarın
da, Tuz Golüyle ekolojik olarak ilişkili Kulu Gölü, Samsam Gölü, Uyuz Gölü, Kozanlı Saz Gölü, 
Boluk Gölü, Tersakan Gölü, Eşmekaya Gölü ve Hirfanlı Barajı gibi, değişik karakterde, irili ufaklı 
pek çok sulak alan mevcuttur. Bu alanların birbirine çok yakın ve değişik karakterde oluşu, farklı 
habitat istekleri olan değişik türde ve çok zengin bir yaban hayatının barınmasına, beslenmesine ve 
üremesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, Tuz Gölü çevresi, eşine az rastlanır değerde sulak 
alanlar kompleksi oluşturmaktadır. Bu durum Gölün önemini daha da artırmaktadır. Göl ve çev
resinde, tuzlu ortamlara uyum sağlamış olan flamingo, kılıçgaga, angıt ve benzeri kuşların yanı sıra, 
yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar oluşturmaktadır. 

Göl çevresinin nispeten ıssız olması nedeniyle, kuşlar, etraftaki su birikintilerinde, meralarda 
ve ekili alanlarda rahatça beslenmekte, kışın en soğuk günlerinde dahi donmayan göl sularında 
yüzebilmektedirler. İlkbaharda göl içinde oluşan adalar ve bataklıklar, bataklık kırlangıcı, suna, an
gıt, çamurcun, kılıçgaga, kocagöz ve martı türlerinin kuluçka yapmalarına imkân sağlamaktadır. 

Tuz Gölü, flamingoların ülkemizdeki en önemli kuluçka alanlarındandır. Gölün orta kesim
lerinde, her biri 5 000-6 000 yuvadan oluşan dev kuluçka kolonileri bulunmaktadır. Tuz Gölü, bu 
özelliğiyle, koruma altına alınması gereken önemli bir doğal ortam oluşturmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz ve Konya İlimiz için çok değerli olan Tuz Gölü, ne yazık ki, 
çok büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Gölde aşırı kirlenme söz konusudur. Tuz Gölü çevresinde yer 
alan Konya Ovası, Çumra Ovası gibi tarım alanları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1974 
yılında açılan su kanalıyla, Beyşehir Gölünden sulanmaya başlanmıştır. Beyşehir-Konya arasındaki 
bu kanalın uzunluğu yaklaşık 170 kilometredir. Tamamen sulama amaçlı açılan bu kanala, 1976 
yılında, Konya Şehrinin atık suları bağlanmıştır. Bu bağlantıyla birlikte, tarım için açılan kanalın 
kullanım amacı yön değiştirmiş, kanal, atıkların deşarj alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Böy
lece, kanalın geçtiği yerleşim alanlarının evsel ve sanayi atıkları, hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan bu 
kanala boşaltılmaktadır. 

Tuz Gölü havzasındaki en büyük kirliliği, Konya Şehrinin evsel ve endüstriyel atıkları oluştur
maktadır. Konya İlinin evsel ve endüstriyel atıklarından başka, Aksaray İli ile Cihanbeyli, İnlice, 
Beyşehir, Bozkır, Şereflikoçhisar İlçelerinin kanalizasyonları da Tuz Gölüne boşaltılmaktadır. 

Böylece, göldeki kirlenme giderek kritik safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Uzmanlar, kirlen
menin bu şekilde devam etmesi halinde, on onbeş yıl içerisinde Tuz Gölünün yok olacağını belirt
mektedirler. 

Tuz Gölündeki kirlenmeyi fark eden yetkililer tarafından, Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi 
hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında, Tuz Gölünün çevre belediyelerce, özellikle, Konya Şehrinin 
evsel ve endüstriyel atık sularla kirlenmesine mani olmak için, Konya Kanalizasyon Sistemi Bağ-
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lantılı Arıtma Tesisi Projesi hazırlanmıştır. Ayrıca, arıtma tesisleri faaliyetine başlanabilmesi için, 
şehir kanalizasyonunu toplayan kuşaklama sistemi projeleri hazırlanmıştır; ancak, bu projelerin 
yapımı, gerekli finansal darboğazların aşılması ve göle akan Devlet Su İşleri ana tahliye kanalına, 
kirlilikten arıtılmış suların deşarj miktarı ve sürelerinin tespiti gibi sorunlar, 1988 yılından beri 
giderilememiştir. 

Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi çalışmalarında çok sayıda kurum ve kuruluş yer almakta, bu 
kurumlar arasında yeterli koordinasyonun sağlanamaması, projenin hayata geçmesini engelleyici en 
önemli faktör olmuştur. Bu projede, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tekel Genel Müdürlüğü, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı gibi çok sayıdaki kurum ve kuruluşlar yer almıştır; yani, 8 
kuruluş görev alıyor ve bundan dolayı da aksaklıklar meydana gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Tuz Gölündeki mevcut kirliliğin giderilmesi ve geleceğe yönelik böl
gedeki faaliyetlerle gölün koruma, kullanma dengesi gözetilerek, 9.3.1998 tarih ve 98/10869 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır. Bu çerçevede,- Çevre Bakanlığının koordinatörlüğünde Tuz 
Gölü Çevre Durum Raporu hazırlanmıştır. Bu rapor daha sonra ön fizibilite raporu haline getiril
miştir. Bu raporda, Konya İli kanalizasyon atık su tesisi ve katı atık bertaraf tesisi kurulması, Cihan
beyli İlçesi atık su arıtma ve katı atık düzenli depolama tesisi, Kulu atık su arıtma tesisi ve transfer 
istasyonu, Aksaray İli atık su arıtma tesisi ve katı atık düzenli depolama tesisi, Şereflikoçhisar İl
çesi atık su arıtma ve katı atık düzenli depolama tesisi, Eskil transfer istasyonu, Altınekin transfer 
istasyonu... Bu projelerin toplam bedeli 87 536 000 dolar olarak hesaplanmıştır. Söz konusu rapor, 
Tuz Gölü Entegre Projesi adı altında, Yüksek Planlama Kurulu tarafından, tamamı dışkaynaklı 
krediyle yapma şartı getirilerek kabul edilmiş ve 1998 yılı yatırım programına alınmıştır. 

Tuz Gölündeki kirlenmenin, giderek, telafisi mümkün olmayan boyutlara ulaşacağı gerçeğin
den hareketle Çevre Bakanlığı projede bazı değişiklikler yaparak 8.2.2000 tarih ve 2000/458 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararını çıkarmıştır. Bu karar çerçevesinde. Tuz Gölü Entegre Çevre Projesinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla İspanya Hükümetinden destek sağlanmıştır. Türkiye ile İspanya 
Hükümeti arasında imzalanan Ekonomik ve Malî İşbirliği Mutabakat Zaptı kapsamında 66 938 000 
dolar kredinin kullanılması planlanmıştır. 

2.11.2000 tarih ve 24118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tuz Gölü Havzasının 14.9.2000 
Tarih, 2000/1381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla özel çevre konıma bölgesi ilan edilmesiyle ihale 
makamı değişmiş ve bu projenin ihalesinden Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı yetkili kılın
mıştır. 

Konya atık su arıtma tesisi projeleri, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlatılmış ve bu fizibilite kapsamında incelenerek son haline getirilmiştir. Konya Atık 
Su Projesi, 28 481 000 dolar bedelle, KOSKİ tarafından, 16 Temmuz 2002 tarihinde ihale edilmiş
tir. Bu tesisin inşaatı, İspanyol Hükümeti ve OECD tarafından karşılanan düşük faizli krediyle 
yapılacaktır. 

Arıtma tesisi inşaatı, Türk ve İspanyol şirketler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum tarafın
dan yapılacaktır. İhale, Hazinenin onayına sunulmuş olup, halen beklemektedir. Onay çıkması 
durumunda, inşaata başlanılacaktır. Bir Konya Milletvekili olarak hükümetten talebim, bu onayın 
bir an önce çıkarılmasıdır. 

Konya atık su arıtma tesisi inşaatı hariç, altyapı yatırımlarında ilgili belediyelerin maddî ve tek
nik yetersizlikleri nedeniyle, diğer projelerin ve inşaatların Özel Çevre Koruma Kurumunca yapıl-
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ması, belediyelerce talep edilmiştir. Bunun üzerine, projeler, ÇED çalışmaları ve inşaat şartnameleri 
Özel Çevre Koruma Kurumunca hazırlanmış, kredinin kurumca kullanılması için Devlet Planlama 
Teşkilatına gerekli girişimler yapılmıştır. Ancak, Özel Çevre Koruma Kurumu ile Devlet Planlama 
Teşkilatı arasında yapılan ikili görüşmelerde, kredinin kurumca kullanılmasına dönemin Devlet 
Bakanı tarafından sıcak bakılmadığı bildirilmiştir.Konu geçen dönem Bakanlar Kurulu gündemine 
getirilmiş olmasına rağmen, kredi kullandırılmamıştır. 

Bu gelişmeler sonrasında, Tuz Gölü havzası altyapı inşaatlarının özkaynaktan sağlanarak 
yapılabilmesi amacıyla, kurum yatırım programına alınabilmesi için Devlet Planlama Teşkilatına 
öneri sunulmuş, ancak, tasarruf tedbirleri öne sürülerek, yeni projelerin yatırım programına 
alınamayacağı gerekçesiyle reddedilmiştir. 

| Değerli milletvekilleri, Tuz Gölü, hızla kirlenmeye devam etmektedir. Kirlenme, bir an önce 
durdurulamazsa, millî zenginlik kaynağımız yok olacaktır. Tuz Gölünün yok olması, geçimini bu 
golden sağlayan yaklaşık 5 000 ailenin de işsiz kalması demektir. Çünkü, Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı Şereflikoçhisar'da 2, Cihanbeyli'de ise Yavşan Tuzlası adıyla 3 işletme tarafından tuz çıkarıl
maktadır. Cihanbeyli Yavşan Tuzlasının yıllık tuz üretimi yaklaşık 500 000 tondur. 

| Ayrıca, Tuz Gölü çevresinde yer alan Konya İlimize bağlı Cihanbeyli İlçesinin Yapalı, Gün-
yüzü, Gölyazı ve Taşpınar Beldeleri ile Sağlık Köyü arazileri; Kulu İlçesine bağlı Tavşançalı, Zin-
cirlikuyu, Tuzyaka Beldeleri ile Bozan ve Acıkuyu köy arazileri; Ankara İline bağlı Şereflikoçhisar 
İlcesine bağlı birkısım belde ve köy arazileri Tuz Gölünün sularının yükseldiği dönemlerde sular al
tında kalmaktadır. Bu nedenle, topraklar çoraklaşmakta ve verimsiz hale gelmektedir. Bugün, 
buraların çoğunda ekin ekilememekte, bütün araziler çoraklaşmış durumdadır. 

! Yılan hikâyesine dönen bürokratik işlemler, gerek dışkaynağın çok geç bulunması, projeyi 
yürütecek ve ihale edecek makamın değişmesi gibi nedenlerle Tuz Gölü Çevre Entegre Projesi bir 
tü'lü hayata geçirilememiştir. Bunun hayata geçirilmesi, inşallah, bu hükümete nasip olacaktır, 
temennimiz budur. Böyle gitmesi durumunda, bu projenin ne zaman hayata geçirileceği de meçhul
de r. Ülkemizin en önemli tuz kaynakları yok olacaktır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... 

Size süre veriyorum; buyurun. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Tuz Gölü kokmaktadır; haliyle, tuz kokmaktadır. Bir an önce 
bunun önlenmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılından beri Tuz Gölünün kirlenmesi önlenememiştir. Bu sistem 
devam ettiği sürece de kirlenme önlenemeyecektir. Tuz Gölündeki kirlenmenin boyutlarının tespiti 
ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğumuz bu araştırma önergesinin siz 
değerli milletvekillerimizce kabulünü talep ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK 
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öksüz. 

Şimdi, ikinci söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Atilla 
Kart'ta. 

Buyurun Sayın Kart. (Alkışlar) 
Sayın Kart, süreniz 20 dakika. 
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CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan araştırma önergesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benden evvel AKP Grubu adına konuşan değerli arkadaşım Sayın Öksüz, son derece yararlı ve 
ayrıntılı bilgiler verdi. Bu sebeple, tekrardan kaçınmak amacıyla, ben, konuşmamı daha kısa kes
meye çalışacağım, konuyu ana başlıklarıyla anlatmaya çalışacağım. 

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, uluslararası kriterlere göre (a) sınıfı sulak bir alan 
özelliği taşımaktadır. Ülkemizin tuz üretiminin çok önemli bir bölümünü sağlayan Tuz Gölü 19 500 
kilometrekarelik bir alana sahip olup, özellikle Aksaray İli, Şereflikoçhisar, Cihanbeyli, Kulu ve Es
kil İlçelerindeki ekonomik yapıyı tuz sanayii çok olumlu ve önemli bir ölçüde etkilemekte, yönlen
dirmektedir; ancak, bu göle 1974 yılında açılan tahliye kanalıyla başlangıçta Konya Ovasının 
yüzeysel suları akıtılmaktayken, daha sonra bu kanala Konya kanalizasyonu ile ilin evsel ve endüs
triyel atıkları da verilmeye başlanmıştır. Bu durum ise, zamanla, Tuz Gölünde gözle görülür bir kir
lenmeye yol açmış, tahliye kanalının kirli sularıyla, kontrolsüz bir şekilde tarım sulaması yapılmaya 
başlanmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 9 Mart 1998 tarihli kararıyla, Tuz Gölünün doğal yapısının ve tuz rezer
vinin korunması ile kirlenmesinin önlenmesine ilişkin çalışmaların, Çevre Bakanlığının eş
güdümünde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tekel Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel 
Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülmesi yolunda bir düzenleme getirilmiş ise 
de, bürokratik yapıdaki aksamalar sebebiyle, burada, istenilen amaca ulaşılamamıştır. Bu karar 
gereğince oluşturulan komisyon, çalışmalarını tamamlamış, ancak, pratik bir sonuç sağlanamamış
tır. 

Daha sonra, 8 Şubat 2000 tarihinde, Tuz Gölünün doğal yapısının ve tuz rezervinin korunması 
ile kirliliğin önlenmesine ilişkin daha da kapsamlı bir Bakanlar Kurulu kararı alınmış, Tuz Gölü En
tegre Çevre Projesi hazırlanması için, iç ve dış kaynaklı fınans imkânları araştırılmaya başlanmış
tır. İspanya Hükümetinden çevre yatırımları için sağlanan kredi çerçevesinde, yaklaşık 80 000 000 
doların bu proje için ayrıldığı Valilik kayıtlarına intikal etmiştir; ancak, bu bilginin sıhhatinin araş
tırılması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Çevre Bakanlığı tarafından yürütülen fizibilite çalışmalarına 578 000 dolar destek sağlanmış, 
bu çalışmalar sonucunda, 480 000 dolarlık ihale yapılmıştır. Yapımı planlanan arıtma tesisinin 2002 
yılı yatırım programlarına alındığı bilinmekte olup, Ocak 2002 tarihinde ihale ilanı yapılmış, ancak, 
ihalenin akıbeti henüz kamuoyuna yansımamıştır. 

Gelinen aşamada, Tuz Gölüne, tarım sulama suyu, kanalizasyon ve endüstriyel suların deşarjı 
halen devam etmektedir. Gölden elde edilen tuz kaynakları, bu sularla sulanan ürünler insan sağ
lığını tehdit etmekte, göçmen kuşlar kontrolsüz avlanmakta, tarım alanları çoraklaşmaktadır.Tedbir
lerin gecikmesi halinde, Tuz Gölünün 2010 yılında bütün özelliğini kaybedeceği tahmin edilmek
tedir; başka bir anlatımla, Tuz Gölünü kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, artık, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı projelerin uygulanmasındaki gecik
melerin sebepleri hemen ortadan kaldırılmalıdır. Tuz Gölü havzası altyapı çalışmalarının 2003 veya 
olabilecek en erken yatırım programına alınması sağlanmalıdır. Bu kapsamda da Tuz Gölünün 
korunması amacıyla oluşturulan özel çevre koruma bölgesinin hedefine uygun bir şekilde çalış
malar yapması sağlanmalıdır. 
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Kirliliğin önlenmesiyle ilgili olarak, en geç bir yıl içinde somut adımlar atılmalıdır. Tamam
lanıp da kullanılamayan tesislerin sorunları giderilip, uygulamaya alınmaları hemen sağlanmalıdır. 
Tuz Golüyle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilmeli, Tuz Gölü Yönetim Planı acilen hazırlan
malıdır. 

Açıkladığımız sebeplerle, olay artık, sadece kaynak aktarımıyla halledilebilecek boyutları aş
mıştır. Söz konusu kirlilik sebebiyle, Tuz Gölünde tuz üretiminin tehlikeye düşmesi yanında, çev
renin ekolojik dengesi ciddî bir şekilde bozulmaya başlamıştır. Bu sebeple, kirlilik, ıslah edilemez 
ve dönüşü olmayan boyutlara ulaşmadan, bu konuda alınması gereken tedbirlerin tespiti ve buna 
yönelik olarak kaynak ayrılmasının önemi açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

Bu anlayış içinde, önergeyi olumlu karşıladığımızı ifade ediyor, Yüce Heyeti saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kart. 

Önerge sahiplerinden Konya Milletvekili Halil Ürün söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Ürün. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

HALİL ÜRÜN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tuz Gölü kirliliği üzerine 
verilen araştırma önergesinde bendenizin de imzası bulunmaktadır. Esasen, konuyla alakalı, başın
dan beri bu kirliliği takip ve Konya'dan buraya intikal eden, bu kanala intikal eden, Tuz Gölüne in
tikal eden suların arıtılması konusunda, görev dönemimde de ciddî bazı çalışmalar içerisinde bulun
duğum için, burada, Meclis Genel Kurulumuzu bilgilendirmek, bu hususun önemini sizlere arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum; Kurulunuzu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Benden önce söz alan değerli konuşmacılar, gerek Grubumuz adına söz alan Konya Millet
vekilimiz Özkan Öksüz Bey gerek yine CHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili değerli ar
kadaşımız ve gerekse de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız, konunun önemini vurguladılar. 
Bakanımızın ifade ettiği sözler bize umut verdi, cesaret verdi, bu konunun üzerinde durulacağını 
âdeta bize müjdeledi. 

Benim vereceğim bilgiler şunlar olacaktır: Tuz Gölüne intikal eden sular... Aslında, başlangıç
ta tarımdaki sulamadan dönen sular için yapılmıştı bu kanal. Bu kanal, 135 kilometrelik bir kanal 
ol ırak Tutup Tünelinden de geçmek suretiyle 6'şar metre suyu terfi eden üç tane pompa istasyonun
dan toplam 18 metre yükselen sular, Tutup Tüneli kanalıyla 135 kilometrelik mesafeyi açık kanal
da1 alarak Tuz Gölüne intikal ediyor. Esasen, yaptığımız incelemede -ben, bunun üzerine bir araştır
ma da yaptım öğretim üyeliğim döneminde- o dönemde buraya intikal eden çok da fazla belki bir 
kirlilik yok görünüyor; ancak, zaman zaman, gerek ağır metaller gerekse deterjan artıkları intikal 
ediyor. Yol boyunca doğal bir tasfiye, doğal bir arıtma meydana geliyor; biyolojik arıtma diyoruz 
biz buna; ancak, yine de bu metalik artıkların göle intikali, nüfusun artışına paralel olarak, gölü çev
releyen diğer yerleşim bölgelerindeki nüfus artışlarına paralel olarak bu kirlenme de gelecekte daha 
da artacak görünüyor. Bu bakımdan, buna önceden mani olmak ve bu hususta önlem almak gerek
mektedir. 

Tabiî, Konya'dan intikal eden atık sular için söyleyeceğimiz şudur: Konya'dan atık suları baş
ka bir yere deşarj etme imkânı yoktur. Dolayısıyla, siz, doğal olarak, bu kanalı kullanmak zorunda 
kalıyorsunuz. Peki, bunun sorumlusu sadece Konya Belediyesi mi olmalıdır; hayır. Tuz, doğal ve 
millî bir servetimizdir ve Tuz Gölü, dünyanın belki de en büyük tuz rezervine sahip olması itibariy-
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le, aslında bu konuyu ulusal değil belki uluslararası platforma taşır bir görüntü içindedir. Dolayısıy
la, bu hususta sadece yerel yönetimi bundan sorumlu tutmak ve yerel birtakım imkânlarla bu 
konuyu çözmek, aslında kafi değil. Bu yüzden, biz, o dönemde, 1998'de -arkadaşlar ifade ettiler-
Çevre Bakanlığını ilgilendirmekte olması, Tekel Genel Müdürlüğünü ilgilendirmekte olması, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünü ilgilendirmekte olması ve elbette büyükşehir belediyesini ilgilen
dirmekte olması dolayısıyla, bir konsorsiyum oluşsun, bu konsorsiyum kendi arasında meseleyi 
çözsün arzu ettik; çünkü, bu sular, kanal vasıtasıyla Tuz Gölüne intikal ederken yol boyunca 
sulamada kullanılıyor, tarım sulamasında kullanılıyor; yani, vatandaş oraya pompasını koyuyor ve 
kendi arazisini tarımsal amaçlı olarak buradan suluyor; halbuki, burada deterjan var ve bu deterjan
la beraber tuzlar da yer aldığı için, tarım arazilerini de tehdit ediyor. Pek çok araziler, başta çok yük
sek birtakım üretimler sağlarken, zamanla, tuz oluşması nedeniyle, bu tarım arazileri de elden çık
mıştır ve bunları tekrar ıslah edebilmek için, büyük bir zaman, büyük bir masraf gerekmiştir. Bu 
masraf ve bu zaman, elbette, bizim kendi ülke insanımızdan ve kaynaklarımızdan gidecektir. Bu 
bakımdan, kirliliği, kirlenme meydana gelmeden önce önlemek gerekir. Bu hususta, Bakanımıza ve 
bu konuda teşekkül edecek olan komisyona -mutlaka inanıyorum, Genel Kurul kabul doğrultusun
da oy kullanarak bu araştırma önergesini kabul edecek olursa- ele alması lazım gelen hususla ilgili 
benim önerilerim var. Bunun mutlaka sürüncemede bırakılmaması lazım. Bir kere, bir konsorsiyum 
teşekkül ettirilebilir ve bu konsorsiyumda doğrudan doğruya büyükşehir belediyesinin yetkilendiril-
mesi esas olmalıdır; çünkü, bir yerel yönetimdir ve orada, arıtma tesisini işletmeyle görevli olacak
tır; dolayısıyla, işin sahibi o olmalıdır; ama, kredinin bir şekilde sağlanması gerekir ve bunu da, bu 
konsorsiyuma dahil olacak olan kurulların, kurumların müştereken karşılaması lazım. Bizim 
önerimiz, belediyenin, sadece arazisiyle, arsasıyla buna katılması, diğer kurumların da bir şekilde 
buna katılması ve ayrıca, krediyle de bunun desteklenmesidir. Devlet Su İşleri, bu su arıtıldıktan 
sonra, bunu sulamada kullanabilir; çünkü, sulama amaçlı kaliteye, böyle bir standarda kavuşturul
duktan sonra, bu suyu, sulama amaçlı olarak kullanmak mümkün; dolayısıyla, Devlet Su İşlerinin 
bu manada dahli var. 

Şimdi, Tuz Gölü üzerindeki bu kirlilik, bu tehdit, aslında, moral bakımdan veya ticarî bakım
dan da Tuz Gölünün, bu büyük rezervin tuz üretimini engellemektedir, pazarlama imkânlarını 
düşürmektedir; Tekel Genel Müdürlüğünü de bu yönü ilgilendiriyor. Siz eğer pazara inemiyorsanız, 
tuzu pazara intikal ettiremiyorsunuz ve bunun manileri varsa, kirlilik bunun manisi ise, bu kirliliği 
mutlaka önlemeniz lazım; çünkü bu, tuz üretiminden caydırmaktadır ve tuz pazarlamasından cay
dırmaktadır, dolayısıyla bunu önlemek şarttır. 

Bu bakımdan, hem Tekel Genel Müdürlüğünün hem Devlet Su İşlerinin hem Çevre Bakan
lığının tarım arazilerinin kirlenmesi sebebiyle, bu konuyla doğrudan ilgilerinin olduğunu ve bu 
konuya mutlaka eğilmeleri gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu hususta teşekkül edecek olan komisyonun süratle bu konuya çözüm 
getirmesi ve bunun, geçmiş dönemlerde birçok kereler bu kurula getirilen, bu konuda alınmış, ama 
neticede hiç de cevap verilememiş olan durumlara dönüşmemesi lazım; mutlaka artık bunun pratiğe 
aktarılması gerekir, uygulamaya aktarılması gerekir. Eğer, yine uygulama alanı görmeyecekse ve 
yine biz bunu gelip burada tekrar konuşacaksak, bu hususta büyük kayıplara uğradığımızı ben şim
diden ifade ediyorum. Ancak, umudum, ciddî manada umudum, bizim hükümetimizin bu konuya 
ciddî manada eğileceği hususudur, bu husus millî bir meseledir. 

Ben, bu duygular içerisinde araştırma önergesine destek verilmesini huzurlarınızda talep 
ediyor; bu fırsatı verdiği için Değerli Başkanımıza teşekkür ediyor, kurulunuzu tekrar saygıyla, sev
giyle, muhabbetle selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ürün. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Meclis araştırması açılıp, açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Meclis araştır
ması açılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 

- Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 
başlamak üzere üç ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, henüz çalışma süremiz tamamlanmamıştır; ancak, gruplarımız ve 
hükümetimiz, bu önergeler üzerinde hazır mı? Hazır değillerse ve o noktada, aralarında bir 
mutabakat varsa... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Mutabakat var Sayın Başkan. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Var Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Grupların bu mutabakatı doğrultusunda, sözlü sorular ile kanun tasarı ve teklif
lerini sırasıyla görüşmek için, 5 Şubat 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18.00 

© 
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IV. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun,; 
1950-2002 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, harcama tutarı ve 

yapılan yollara, 
-Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün; 
Şarköy-Karıştıran yol yapım çalışmalarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/71, 72) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı saym Zeki 
Ergezen tarafmdan^v^piandırılmasını arz ederim, 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul Milletvekili 

1. 1950 - 2002 yıllan arasında, türlerine göre ayrı ayrı belirtilmek 
kaydıyla - yıllar itibariyle - kaç kilometre yol yapılmıştır? 

2. 1950 - 2002 yılları arasında yıllar itibariyle, Karayolları Genel 
Müdürlüğüne Genel Bütçeden ayrılan pay (gerçekleşen 
harcama tutarı) ne kadardır? 

3. 1950 - 2002 yılları arasında, Genel Bütçe dışında ayrıca, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün kendi gelirleri yıllar 
itibariyle ne kadardır? 
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TÜRKİYE ftÜYÖK RÜİLLŞT MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

.Aşağıdaki sorularım. Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim.26-12-2002 

Eıt isTürt 
Tekirdağ M\\\ 

. Bir turizm beldesi olan. Şarköy İlçemizin en önemli sorunu, Şarköy Tekirdağ 
.arasıdaki yolun 30 km bölümün, dar, virajlı ve standart dışı olmasıdır. 

Şarköy İlçesinde çok sayıda yazlık konut ve siteler bulunmakta glup bu yazlık, 
konut ve sitelere yazın istanbul ve çevre illerden çok 'sayıda tatilci gelmektedir. 
Şarköy ilçesinin kışm nüfusu 3Z0Ö0 olup yaz sezonunda bu nüfys 140.000 -
150.000-lere ulaşmaktadır. 

Tatilcilerin bir kısmı sadece hafta sonlan için Şarköy'e gelmektedir. Şarköy -
Tekiiidağ arasmdia86 km. olan yolun, 38 kilometrelik) Şarköy Kaıiıştıran kısmı, 
ulaşımda büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Bozuk ve sof) derece yetersiz kalan yol, 
hem can kayıplarına, hem de büyük toplumsal ve ekonomik sorunlara yol 
açmaktadır. 

Öte yandan sözi Konusu durum, Şarköy İlçemizdeki turizme ve şosyo 
ckorıomüc geltçmeye de büyük sekte vurmaktadır. Ulaşımda yaşanan sıkıntılardan 
dolayı tatilciler, aUernatK.yBrlere yönelmektedirler. 

Karayolları teşkilatınca; 38 kilometrelik Şarköy - Kanştıran Yolu'nun etüd -
proje; çalışmalarının tamamlandığı ifade edilmektedir/ 

Bu çerçevede yolun iyileştirilmesi amacıyla, 2002 yılı içerisinde 351 Milyar 
TL'iik ödenek 4.9 kilometrelik kısmında çalışmalara başlanmış olup, bu işin henüz 
tamamlanmadığı görülmektedir. 

1- Şarköy - . Karıştıran yolunun tamamlanabilmesi için gereken ödenek 
miktarı toplam; nedir? 

2- 2003 yılı programından bu yolumuz için ayırmayı düşündüğünüz ödenek 
miktarı nedir? 

3- Şarköy - Karıştıran, yolu bitirilme tarihi nedir? 

4- Adı geçen projede.gecikmenin hem Şarköy hşm de bölge-ekonomisinde 
yaratmakta olduğu sosyal ve ekonomik kayıplar belerdir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/ JS£ 
KONU : İstanbul Milletvekili 

Kemal KIUÇDAROĞLU 
ve Tekirdağ Milletvekili 
Enis TÜTÜNCÜ'nün 
Yazıh Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08.01.2003 tarih ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02-279 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman; İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLlI'nun, 1950-
2002 yıllan arasında, KarayoUan Genel Müdürlüğünün gelirleri, harcama tutarlan ve yapılan 
yoUara, Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün de, Şarköy-Kanştıran yolunun yapım 
çalışmalan hakkında, Bakanlığıma yönelttikleri T.B.M.M. 7/71 veJZ/72 Esas sayılı Yazılı 
Soru Önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelere cevap teşkil edecek bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL KILICDAROĞLU'NUN 

T.B.M.M, 7/71 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORU-1) 1950-2002 yıllan arasında, türlerine göre ayn ayrı belirtilmek kaydıyla, 
yıllar itibariyle, kaç kilometre yol yapılmıştır? 

CEVAP-1) 1950-2002 yılları arasında; Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan 
Otoyol, Devlet Yolu ve îl Yolu ağı ile İşletmeye Açık Otoyollara ilişkin Rm. bazında bilgiler 
EK.-1 ve EK-2 tablolarda sunulmuştur. 

SORU-2) 1950-2002 yıllan arasında yıllar itibariyle, Karayolları Genel Müdürlüğüne 
Genel Bütçeden ayrılan pay (gerçekleşen harcama tutan) ne kadardır? 

CEVAP-2) 1950-2002 yıllan arasında ve yıllar itibariyle Karayollan Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen ödenek miktarliın ile gerçekleşme yüzdeleri EK-3 tabloda 
belirtilmiş olup, Genel Bütçeden ayrılan payların harcama o'ranı. ise % 95 mertebesindedir. 

SORU-3) 1950-2002 yıllan arasında, Genel Bütçe dışında aynca, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün kendi gelirleri yıllar itibariyle ne kadardır? 

CEVAP-3) 1950-2002 yıllan arasında; Karayollan Genel Müdürlüğünün, Genel 
Bütçe Dışı Kaynaklan, 1993-2002 yıllan arasuıdaki Otoyol Bakım İşletme ödenekleri, 197.3-
2001 yıllar itibariyle Otoyol ve Köprillerin Araç ve Gelir Durumu, Otoyol ve Köprülerin 
yıllara göre dolar bazında gelirini gösteren tablolar EK-4, EK-5, EK-6 ve EK-7 olarak ilişikte 
yer almaktadır. 
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EK-l 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞ DURUMU (Km.) 

*Y1LLAF 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

1995 

1096 

1997 

• 

1998 

- • • • — • - ' • ' 

1999 

2000 

2001 

2Ü02 

l YOL SİNİFİ 
OTOYOLLAF 
DEVLET Y. 
İL YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
İL YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 

[DEVLET Y. 
İL YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
İL YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
İL YOLLAR* 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
İL YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
İL YOLLARİ 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
İL YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
L YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
İL YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
L YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
L YOLLARI 
TOPLAM 
OTOYOLLAR 
DEVLET Y. 
L YOLLARI 
TOPLAM 

ASFALT 

BSK 
t 

SATHİ K . STABİLİZE TOPRAK GEÇİT VERMEZ TOPUM 
0 

11 1.311 16.136 3.070 3.778 24.306 
1 
2 

i 
E 

1î 

22 
4 

27 
27 
20 
20 
67 

174 
4.011 

117 
4.302 
1.167 
4.630 

127 
5.92* 
1.248 
4.939 

141 
6.326 
1.500 
4.939 

141 
6.580 
1.520 
4.986 

150 
G.664 
1.72G 
5.350 

309 
7.385 

' 1.746 
5.448 

302 
7.499 
1.774 
5.735 

466 
7.966 
1.651 
5.901 

890 
0.442 

! 291 6.454 7.241 8,777 22.774 
2 1.602 22.590 10.311 12.655 47.080 

) 6.345 17.355 1.16 
694İ 17.63Î 

7.0361 34.99C 

17.191 
2.008 

19.198 

24.525 
9.613 

34.138 

24.600 
17.492 
42.102 

25.056 
20.560 
45.624 

25,050 
21.689 
46.739 

. 25.050 
21.669 
46.7SÛ 

25.116 
22.671 
47.706 

25.084 
23.682 
48.766 

25.067 
24.059 
49.126 

24.676 
24.731 
49.709 

24.672 
25.156 
50.026 

14.750 
14.149 
26.099 

5.977 
12.768 
15.745 

1.674 
7.6S4 
9.553 

1.311 
5583 
0.894 

1.012 
4.995 
6.007 

1.012 
4.995 
6.D07 

825 
4,749 
5.574 

616 
3.523 
4.141 

. 
530 

3.235 
a.765 

387 
2.639 
3.026 

316 
2.306 
2.626 

e.oo-

0 
1.848 26.711 
8.48"! 

9.(68 10.335 

1.116 
4.267 
5.403 

612 
2.075 
2.887 

80 
1.154 
1.234 

69 
1.212 
1.281 

81 
1.095 
1,176 

31 
1.Û9S 
1.176 

81 
1.120 
1.201 

39 
1.141 
1.1 B0 

116 
1.117 
1.235 

as 
1.0SS 
1.144 

71 
1.042 
1.113 

1.936 
3.989 
5.92S 

34.631 
61.542 

0 
36.016 
24.437 
59.463 

1 27 
1.074 
3.375 
4.443 

393 
1.057 
1.4S0 

323 
953 

1.276 

330 
803 

1.223 

330 
693 

1.223 

313 
026 

1.139 

254 
665 

1.139 

214 
620 

1.034 

209 
811 

1.020 

214 
744 
958 

32.208 
27.851 
60.086 

174 
31.048 
27.504 
58.726 

1.167 
31.389 
20.443 
60.999 

1.246 
31.412 
28.813 
61.471 

1.500 
31.412 
28.813 
61,725 

1.528 
31.320 
29.516 
62.364 

1.726 
31.345, 
29,640 
62.611 

1.749 
31.377 
29.533 
62.669 

1.774 
31.397 
29.693 
62.864 

1.851 
31.376 
29.940 
63.157 

* Sonobajı bllgllorldlr. Otoyollara bağlantı yollan dahildir, 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
KURULUŞUNDAN BU TARİHE KADAR 

BÜTÇE DURUMU VE GENEL BÜTÇEYE ORANI 

Y I L L A F 
1 9 5 0 
1 9 5 5 
1 9 6 0 
1 9 6 5 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 6 0 
1 9 8 1 

' KGM ' NE BÜTÇE İLE VERİLEN 
l Y A T I R I M * 

54.14< 
311.99Î 
942.63C 

629.00C 
1.478.631 

1.7B7.50C 
1.597.00C 
1.919.DOC 

2.670.399 
3.935.000 
6.5Ö5.10G 

10.600.000 
9. B55.000 

12.327.721 
17.395.000 
40.600.000 

1 9 8 2 53.244.000 
19B3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 6 7 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 

1 9 9 2 
1 9 9 3 
1 9 9 4 

1 9 9 5 
1 9 9 6 
1997 
1998 

1 9 9 9 
2 0 0 0 
2 0 0 1 
2 0 0 2 

73.060.000 
96.350.000 

105.49G.000 
150.150.000 
202.235.000 
340.045 000 
576.350.0C0 

1.209.000.000 

1.762.100.000 
3.124.200.000 
6.693.000.000 

13.637.500.000 
10.493.000.000 
32.737.000 000 
69.033.700.000 

103.080000.000 

153.650.000.000 
272.615.000.000 
593.440.000.000 
940.100.000.000 

TOPLAM. . . G E N E L B Ü T Ç E 

GENEL BÜTÇEYE 

ORANI % 

5 60.303 1.487.000 4,1 . 
3 3Z2.600 2.941.000 11,0 
) 971,135 7.282.000 13,3 
) 1.021.224 14.421.000 7,1 

2.335.821 
) 2.533.40^ 

2.398.54£ 
2.880.46C 
4.140.368 

5.983.403 
9.102.480 

13.200.000 
13.8S6.S76 

" " 22.346.720 
30.707.527 

81.341.305 
9S.503.999 

129.979.000 
162.093.710 
191.689.270 
284.941.085 
362.670.000 

570.745.000 
922.344.000 

1.819.109.000 

2.757.586.000 
5.566.200.000 

10.832.400.000 
20.389.500.000 
27.735.900.000 
58.348.000.000 

124.556.874.000 
213.509.525.000 

329.809.136.000 
589.168.505.000 

1.031.980.299.000 
1.733.273.200.O0O 

28.060.265 7,7 
I 37.092.900 6,8 
İ 50.312.07S 

61.023.304 
81657.577 

106.888.231 
151.519.980 
222.949.004 
262.753.178 
397.309.279 
756.687.182 

1.540.965.037 
1.780.640 059 
2.558.902.500 
3.211.982.000 
5.412.082.049 

7.104.111.000 
10.885.686.000 
20.340,000.000 
32.733.446.000 
63.925.354.000 

105.217.150.000 
207.880.000.000 
398.710.000.000 
823.396.307.000 

1.335.978.053.000 
3.558.506.822.000 
6.344.685.500.000 

14.749.475.000.000 

27.186.600.000.000 
46.702.435.000.000 
48.519.490.000.000 
98.131.000.000.000 

» 4,8 
4,7 
5,1 

5.6 
6,0 
5,9 
6,3 
5,6 
4.1 
5,3 
5,4 
5,1 
5,0 
3,5 
4,0 
3.3 
2,7 
2.8 
2,8 
2,6 

2,7 
2,7 

2.5 
2,1 
1,6 
2,0 

1.5 
1.2 

1.2 
2.1 
1,8 

* Kamulaştırma Hariç. 
N o t : Otoyol Gelirleri. 1$Q5 yılından ib'baron ATV, 1986 yılından itibaren 

KOF vo 1398 yılında örolloştirrne Ödonoölnden alınan ödenekler dahil edilmemiştir. 
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EK-4 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇE D|ŞI KAYNAKLAR 

(Senebaşı Ödenekleri) (MHyon TL.) 

YILLAR 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

ATF 

14.509 
59.600 
38.347 
50.025 
85.685 

185.177 
343.194 
546.847 
640.997 

l 928.800 
\ 395.000 

760.000 
2.160.000 
5.865.000 
* 327 292 

0 
0 
0 

KOF 

2.054.649 
4.672.000 
6.791.000 

13.745.500 
12.808.000 
17.000.000 
36.300.000 
66.500.000 

186.500.000 
356.000.000 
509.873.000 ** 

OTOYOL 
GELİRLERİ 

1.024 
. 1.743 

2.850 
5.157 

10.502 

5.237 
6.178 

10.407 
4.410 
6.180 
7.000 

10.000 
10.000 
15.000 
20.000 
35,000 

125.000 
75.000 

100.000 
85.000 

0 
0 

200.000.000 

DİŞ KREDİ 

108.860 
169.600 
256.000 
37.500 
40.000 
48.000 
73.900 

172.860 
513.500 

1.720.000 
1.509.000 
2.083.400 
9.383.000 
7.867.000 

11.970.000 
16.747.900 

117.800.000 
200,021.000 

TOPUM 
1.024 
1.743 
2.860 
5.157 

10.502 
128.606 
235.378 
304.754 
91.935 

131.865 
2.294.826 
5.099.094 
7.520.707 

14.914.997 
15.476.800 
18.939.000 
39.268.400 
78.118.000 

200.332.000 
368.382.292 
526.620.900 
117.800.000 
400.021,000 

(*): 1998 yılından devreden ödenek. (**) KOF' tan ayrıca 114,4 Tn'lyon TL. Kamulaştırma 
1999 yılından itibaron kaldırılmıştır. Ödeneği öngörülmüştür. 2001 Yılından itlbaron 

kaldırılmıştır. 
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OTOYOL VE KÖPRÜLERİN YILLARA GÖRE DOLAR CİNSİNDEN GELİR DURUM 

ı 
(/I 

I 

YILLAR 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 ' 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

TOPLAM 

BÖLGELER 
1 

6.191 
7.154 
8.193 
7.549 

10.G91 
15.929 
23.894 
29.061 
36.359 
25.556 
23.061 
27.783 
29.868 
35.287 
32.651 
37.699 
37.544 

394.470 

2 

1.391 
2.447 
2.452 
1.941 
4.632 
6.383 
7.494 
7.889 
8.705 

10.213 
53.547 

4 

12.098 
9.095 
6.608 
9.619 

11.839 
13.920 
12.398 
14.107 
15.327 

105.011 

5 

1.388 
1.677 
1.832 
1.818 
1.931 
2.492 
3.344 
5.915 
8.779 

10.461 
8.671 
9.475 

10.766 
13.258 
14.224 
14.551 
16.802 

127.384 

17 

1.109 
1.808 
7.028 

10.775 
13.620 
19.724 
16.354 
17.012 
21.959 
25.989 
31.404 
30.658 
30.510 
32.341 

260.291 

BOĞAZİÇİ KÖP 

1.643 
12.631 
18.384 
23.334 
27.997 
40.217 
19.922 
11.657 
19.150 
15.708 
18.517 
26.361 
33.748 
37.154 
44.329 
42.571 
52.001 
58.373 
57.468 
40.085 
44.324 
41.891 
35.112 
35.794 
36.900 
42.878 
49.530 
53.760 
44.680 

986.119 

F.S.M. KÖPRÜSÜ 

2.481 
11.416 
36.544 
47.198 
30.834 
41.648 
34.900 
30.576 
34.273 
38.165 
47.779 
55.893 
63.248 
46.584 

521.539 

OTO 

1 

1 
1 
9 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENİS TÜTÖNCÜ'NÜN 

T.B.M.M, 7/72 ESAS 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORU-1) Şarköy-Kanştıran yolunun tamamlanabflnıesi için gereken ödenek miktarı 
toplamı nedir? 

CEVAP-1) Projesi mevcut olan, ancak yeterli ödeneği bulunmaya Şarköy-Kanştıran 
yolunun yapımı, şimdilik Karayolları çalışma programında yer almamaktadır. Söz konusu 
yolun tamamlanabilmesi için proje maliyetinin yaklaşık 30 Trilyon TL olacağı tahmin 
edilmektedir. 

SORU-2) 2003 yılı programından bu yolumuz için ayırmayı düşündüğünüz ödenek 
miktarı nedir? 

CEVAP-2) Söz konusu projenin, programa alınması hab'nde, ihale edilebilmesi için 
azami 3 Trilyon TL. ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

SORU-3) Şarköy-Kanştıran yolunun bitirilme tarihi nedir? 

CEVAP-3) Sözü edilen güzergah programa alınıp, ihaleleri yapıldıktan sonra, temin 
edilebilecek ödenek imkanları nispetinde yolun yapım çalışmaları sürdürülebilecektir. 

SORU-4) Âdı geçen projede gecikmenin hem Şarköy hem de bölge ekonomisinde 
yaratmakta olduğu sosyal ve ekonomik kayıplar nelerdir? 

CEVAP-4) Mezkur projenin gecikmesi veya gerçekleştirilernemesinin esas sebebi 
bütçe imkanlarının yetersizliğinden kaynaklanmakta olup, istatistiki olarak da sosyal ve 
ekonomik kayıpların bilinmesi hususu Karayollan Genel Müdürlüğünün görev ve 
sorumluluğunda bulunmamaktadır. 
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2.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup kurulmayacağına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/78) 

TÜiOdYE B f İ Y ^ NA 

Aşağıda yer alan konunun Milli Eğitim Bakanımız Sayın ,Erkan MUMCU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için.gereğini arz ederim. 

Av,Feridun AYVAJSOĞLU 
Çorub Milletvekili 

Çorum 'da .halen. Ankara .Gazi Üniversitesine bağlı plarak İlahiyat̂  Mühendislik, 
iktisadi ve Ticari Biüınler Akademisi adıyla üç Fakülte ile Ç^rum Meslek Vüksek Okulu, 
Çorum Sağlık Meslek-Yüksek Okulu , Sungurlu Meslek Yüksek Okulu ad$a üç Yüksek 
Okul faaliyet göstermektedir; ' •[ 

Her türlü yerel, temel ye sosyal .alt yapılara sahip olan Ççrum ve çevrecinin Özlemi ve 
ihtiyacı olan Üniversitenin îĵ ujınasifia, Gazi Üniversitesinin ve YÖK Bajkanlığı'nın da 
olumlu yaklaşımlarım. büiyoruz: 

Bunedenle Çprum'abir Üniversite açmayı.düşünuyormusunuz.f 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI j B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ZOO Vft'i /2003 
KONU •: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 08,012003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/78-321/1800 
sayılı yazısı. 

Çorum Milletvekili Sayın Feridun AYVAZOĞLU'nun, "Çorum'da üniversite kurulup 
kuramayacağına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Hükümet programımızda "Üniversitelerin planh bir şekilde yurt düzeyinde daha 
yaygın hale getirilmesi sağlanacaktır. Bunun için, yeni üniveısitelerin. kurulmasında mevcut 
potansiyelleri ve imkanları da dikkate, alan objektif kriterler geliştirilecektir." .hükümleri, 
Hükünıetimizİn uygulamaya karar vermiş bulunduğu Acil Eylem Planının "Sosyal 
Politikalar" başlıklı bölümünde yer alan faaliyetler arasında da; yeni üniversite kurulmasının 
objektif kriterlere bağlanması ve fizikî altyapısı yeterli olan illerde yeni üniversitelerin 
kurulması yer almaktadır. 

Birçok fakülte, ve meslek yüksek okulu bulunan' Çorum ilinde üniversite kurulması 
hususu da yukarıda belirtilen çerçevede değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. . 

îrkan MUM< 
Millî Eğitim Bakanı 
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3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zorunlu tasarrufların nemalandmlmasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'nın cevabı (7/82) 

'̂ Vş̂ ĝ t̂ ö:"̂ ö̂̂ ş̂î l̂fKlâsaTO-Müsteş&tiĵ ndan sorumlu.Devletî' 
9 $ ^ yazık olarak) 

Yâşşyâ gorê  y^pilaa katkı . ve kesintiler 
Jeşş$k: j pesabı1'^ -yatırılmıştır. Bu hesaplar̂ : 

^j^^'^^:jm3Ü^; Ziraat-bankasınca yüide 782 oraııî 
{19$840Ö£; idönemı. için). . nemalar} 

Bu: oran Sarigi esaslar dikkate" alınarak 
fea$lanmi^?; 

j^-^^^^â^m/^^M^desij anapara için "...her türlü. rnenkuİ 
j İ ^ ^ suretiyU 
| .v-n^&Ia^ ilmektedir. 1988 ,yıİında[ 
j., ]•. vn|̂ M^^SJ^%^v;^Ç^^^™^- serietierinüı alımına yatmlsaydı̂  
r;; ^^^y^laŞan'\f$$Q 7K2'lik eiran yüzde kaç ölürdü? j 

261 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI :B.02.1.HM.0.KAF.13.03 2RÛ1.Ö3* 5 8 1 4 
KONU:ÇTTH 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: 08.012003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-325 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'riun 3417 sayılı Yasaya 
ilişkin 7/82-335 sayılı soru önergesinde yer alan hususlara verilen cevaplar ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
DEVLET BAKANI 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KIL1ÇDAROĞLU TARAFINDAN 
3417 SAYILI YASA İLE İLGİLİ YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Soru 1- 3417 sayılı Yasaya göre, yapılan katkı ve kesintiler "Tasarrufu 
Teşvik Hesabj"na yatırılmıştır. Bu hesaplara yatırılan anaparalara, Ziraat 
Bankasınca yüzde 782 oranı uygulanarak, (1988-2002 dönemliçln) nemaları 
hesaplanmaktadır. Bu oran hangi esaslar dikkate alınarak hesaplanmıştır? 

Cevap 1- a) 3417 sayılı Kanunun Nemalandırma"yı düzenleyen 5'Inci 
maddesinde; Toplu Konut ve' Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı tarafından 
(1.1.1995. tarihinden itibaren Hazine Müsteşarlığı} 4'üncü maddeye göre açılacak 
hesapta (Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı'nda) toplanan paraların, 
Yüksek Planlama Kurulu (YPK)'nca belirlenecek esaslar dahilinde, gayrimenkul 
alım satımına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere her türlü menkul kıymetlere ve 
vorimi yüksek yatırımlara yatırmak sureti ile nemalandırılacağı öngörülmüş, 
"Düzenlemece ilişkin 9'uncu maddesinin (b) fıkrası ile de; T.C. Ziraat Bankası 
Ankara Merkez Şubesi'ndeki hesapta (Çalışanların Tasarruflarını Teşvik 
Hesabı'nda) toplanacak paraların nemalandırılmasında öncelikleri tespit etmek; 
bu paralan gerektiğinde diğer kamu bankalarında da nemalandırmak; T.C. Ziraat 
Bankası ve diğer kamu bankaları ile bu Kanun'un uygulanmasında 
görevlendirilen kuruluşlara hizmetleri karşılığının ne şekilde ödeneceğini tespit 
etmek yetkisi YPK'na verilmiştir. 

Bu noktadan hareketle, çalışanlanndan yapılan tasarruf kesintisi ile 
Devlet/işveren katkısından oluşan meblağların diğer bir ifadeyle Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik Hesabı (ÇTTH)'nda biriken paraların değerlendirilmesi 3417 
Sayılı Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca, YPK'nca belirlenen esaslar dahilinde 
yapılmaktadır. 

Mezkur madde hükmüne göre alınan YPK Kararları uyarınca, Kanun'un 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışanlar adına T.C. Ziraat Bankası şubelerine 
yatırılan tasarruf kesintileri ve katkı paylarından oluşan kaynağın değerlendirildiği 
alanlar aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

1-Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (KOI) 
tarafından ihraç edilen özel tahviller, 
2-TÜPRAŞ tahvilleri, 
3-Türkiye Petrolleri A.O. tahvilleri, 
4-Türkiye Elektrik Kurumu tarafından ihraç edilen tahviller, 
5-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından İhraç edilen tahviller, 
6-Hazine Bonoları / Devlet Tahvilleri^ 
7-Gecikme Cezaları Vadeli Hesaplarıdır. 
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1994 yılından itibaren ise yine YPK karadan ile ÇTTH'nda biriken 
paraların Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca yapılan ödemeler dışındaki miktarları 
ile devlet iç borçlanma senetleri ile alınarak nemalandırılmaktadır. 

b) 3417 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan ÇTTH'na ilişkin nema oranı 
YPK'uın .19.12.1989 tarih ve 89/T-133 sayılı Kararı gereğince hesaplanmaktadır. 

Nema oranı, adıgeçen YPK Kararı gereğince 3417 Sayılı Kanun 
hükümlerine göre T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesinde açılan ÇTTH'na 
yatırılan tasarruf kesintileri/katkı paylarının ve gecikme zamlarının aynı Kanun'un 
5'inci maddesi hükümlerine göre nemalandırılması sonucu tahakkuk eden gelirler 
ile gecikme zamlarının toplamından T.C. Ziraat Bankası komisyonu ve diğer 
giderlerin düşülmesinden sonra bulunan meblağın, hak sahiplerinin ÇTTH'na 
yatırılmış tasarruf tutarına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, nema oranı net kümülatif nemanın net kOmülatif 
anaparaya bölünmesi ile bulunmaktadır. 

Net kümülatif anapara, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
ÇTTH'nda ay sonları itibariyle toplanan ve çalışanların aylık ve ücretlerinden 
yapılan tasarruf kesintileri ile Devlet ve işveren katkılarından oluşan anaparadan 
emekli olanlar ile ölenlerin kanuni mirasçılarına ve 6 yılını doldurarak sistemden 
çıkanlara yapılan anapara ödemeleri çıkarılmak suretiyle tespit edilmektedir. 

' .' ! 
Net kümülatif nema ise 3417 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesij uyarınca 

ÇTTH'nda biriken paraların nemalandırılması sonucu elde edilen meblağdan; 
emekli olanlar ile ölenlerin kanuni mirasçılanna ve sistemde 2 yılını dolduranlara 
yapılan 1/3 tutarındaki nema ödemeleri, T.C. Ziraat Bankası komisyonu ve 
yatırım harcamaları düşülerek bulunmaktadır. \ 

Soru 2- Aynı Yasanın 5. Maddesi, anapara için "... her türlü menkul 
kıymetler ve verimi yüksek yatırımlara yatırılmak suretiyle nemalândırılır." 
Hükmünü İçermektedir. 1988 yılında, nemalar devlet iç borçlanma 
senetlerinin alımına yaunlsaydı, bugün uygulanan yüzde 782'lik oran yüzde 
kaç olurdu? 

Cevap 2- Cevap 1'de de belirtildiği üzere, Çalışanların Tasarruflarını 
Teşvik Hesabında biriken tutarlar, 3417 sayılı Kanunun HNemalandirma"yı 
düzenleyen 5'inci maddesi hükmünce YPK Kararları çerçevesinde 
nemalandırılmaktadır. 

. Yine YPK Kararları uyarınca, 1994 yılından itibaren ise bahsekonu 
Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca hak sahiplerine yapılan ödemeler dışında 
ÇTTH'nda biriken miktarlar sadece devlet iç borçlanma senetleri 
nemalandırılmaktadır. 

alımı ile 
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4- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, Aydın-Denizli karayolu ihalesine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/83) 

İ T Ü E İ ^ ••'; 

•' ' . ' ••'••• • . • : ' • • " . j " • • ' • > : ' • : ' • ' • ( • ' • ' • ' - • ' • * : ' . ' • . . • ; • • ' ' • ' " ' • ' i ' • • ' • • ' ' . * 

.:i/Vş^gifJa^ı.r.^cş^ilş^îiın ©t^yırtd11'!^: y e iSls:axı Öait^nı sayın Zekii 

j lV.^ Arâ l )^ Başkanı sâymRecepi 
[•^\-'^^$;S;0&^^':;'^0^^ ternelİ atılan Aydih-Denizül 
'̂.-.|-• 'VİGaJ^pîıöt^Vij^lesi'tibl:zâmatı-ye"tîasıl;yapılmıştıt?:' '.••;.'. \ 

/;pv;Bu;,Ûta^^;;îfŞ8'.yılııpçd^yapılcfeğı'-yönüııde basında.yer alaö] 

•;.; .&/'8^'./:ih^-;{dto';;önçç;. yapılmışsa, yapımı süren bir. yolunj 
':':"j >te]fiel^ ne ölçüde; 

. :.;i4V::T^n l̂>atpa' :tŞ®nındci :sayıiî  Recep Tayyip Erdoğan», ihaleyi! 
|\ J * alari J î r i ^ çlavet ederek, yol yapımının! 

•:-J\:<:j^^İ^^^tl^^Y^bu yo} .dolayısıyla^ müteahhit firmaya! 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ 

SAYI : B.09APK.0.22.00.00.17/ i 5 3 
KONU s istanbul Milletvekili , , rfV 

Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 3 0 • ' >.K -̂ J' 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

T.B.M.M. Başkanlığı'nın 08/01/2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/83-
336/1858 sayılı yazısı ekinde alman ve İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nuu 
Aydın-Denizli Karayolu İhalesine ilişkin Bakanlığımıza yönelttiği 7/83 Esas Sayılı Yazılı 
Soru Önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilginize ve gereğim arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
KEMAL KILIÇTAROĞLU'NTJN 

7/83 ESAS SAYILI YAZILI SORUÖNERGESİNİN 
SORULARI VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1. 29. Aralık. 2002 tarihinde. AKP Genel Başkam sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından temeli atılan Aydın-Denizli Karayolunun ihalesi ne zaman ve nasıl 
yapılmıştır? 

2. Bu ihalenin 1998 yılında yapıldığı yönünde basında yer alan iddialar doğru mudur? 
3. Bu ihale daha önce yapılmışsa» yapımı süren bir yolun temelinin ikinci kez atılmasını, 

"siyasi ahlakla" ne ölçüde bağdaştırıyorsunuz? 
4. Temel atma töreninde sayın Recep Tayyip Erdoğan, ihaleyi alan firma yetkilisini 

kürsüye davet ederek,yol yapımının 01/09/2003 tarihinde bitirilmesi sözünü 
almıştır.Ödeneksizlik nedeniyle yapılamayan bu yol dolayısıyla, müteahhit firmaya 
Bakanlığınızca hangi güvenceler verilmiştir? 

CEVAPLAR: 

Yaklaşık 126 km. uzunluğundaki Aydın-Horsunlu-Denizli Devlet Yolunun 1. kesimini 
oluşturan 67 km. uzunluğundaki Aydm-Horsunlu arası, önceki yıllarda 23 km. si bölünmüş 
yol, 44 km,lik kesiminin bölünmüş yol haline getirilmesi amacıyla 2002 yılında yatırım 
programına alınmasıyla ilgili işlemlere başlanmıştır. 

Yoldaki keşif bedeli yaklaşık 10 Trilyon. TL. olan 7 adet köprü ile üstyapı 
malzemesinin temini işinin ihalesi 31/12/2002 tarihinde yapılmıştır.. ,2003 yılında Aydm-
Horsunlu arasındaki bölünmüş olmayan 44 km. lik kesimin bölünmüş yo! olarak 
tamamlanması için bu kesimde Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak emanet-püremanet 
çalışmalarını başlatmak üzere 29/12/2002 tarihinde temel atılmıştır. 

Temel atılan bölüm yolun 1. kesimi olup, Aydın-Horsunlu-Denizli Devlet Yolunun 
Aydın-Horsunlu arasında kalan ve bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmalara 
29/12/2002 tarihinde başlanılmış olan kesimdir. D. Kesimini oluşturan Horsunlu-Denizli 
yolunda FERNAS İnşaatın sorumluluğunda çalışmalar 1998 yılından itibaren sürdürülmekte 
olup, yolda % 21' lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

D. kesimde kalan 44 km. lik bölümün 2003 yılı çalışma sezonunda sathi kaplamalı 
bölünmüş yol olarak tamamlanarak Aydın-Horsunlu-Denizli Devlet Yolunun bütünüyle 
bölünmüş yol olarak hizmete sunulması hedeflenmiştir. 

Bu hedef doğrultusunda 29/12/2002 tarihinde yolu I. Kesimi için düzenlenen temel 
atma töreninde Karayolları Genel Müdürlüğü ve müteahhidin büyük bir hızla çalışarak yolun 
tamamının 2003 yılı sonunda hizmete açılacağı vurgulanmıştır. 
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5.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun bilgi edinme hakkını düzenleyecek yasa çalış
malarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 
cevabı (7/93) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Başbakan Abdullah GÜL tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 

Adana Milletvekili 

Soru: 

Adalet ve Kalkınma' Partisi, Seçim Beyannamesi iktidara gelinmesi 
halinde yönetimin yeniden yapılandınkcağı hususu dile getirilmekte ve bu 
kapsamda bilgi edinme hakkının, toplumun bütün kesimlerine 
yaygınlaştırılacağı bildirilmektedir. Söz konusu amaca yönelik olarak 
"Vatandasın BirgrEdinme Hakkı Kanunu" çıkarrîrnasmı vaad eden partiniz, bu 
konuda nasıl bir çalışma,içerisindedir? Kanunun ne zaman çıkarılması 
düşünülmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0,001/ 

KONU : 7/93-384/2122 esas sayılı 31/01/2003 
Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 13.01,2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 .GNS.0.10.00.02-7/93-384/2122 sayılı 
yazınız. 

b)Başbakanlığın 15.01.2003 tarih, B.02.0.KKG.0.12/106-37-2/320 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tsnsip olunan 7/93-384/2122 
esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Yazılı soru önergesinde özetle, 'Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" konusunda 
nasıl bir çalışma içerisinde-bulunulduğu ve Kanunun ne zaman çıkarılacağı hakkında bilgi 
istenilmektedir. 

Acil Eylem Planının KYR-13 Kod No.lu eyleminde Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu Tasarısının hazırlanacağı ifade edilmiştir. Kanun Tasarısı Adalet Bakanlığınca 3 ay 
içerisinde hazırlanacak olup, Bakanlık bu konuda çalışmalara başlamıştır. 

Kanun Tasarısı ile şeffaflaşmanın sağlanabilmesi ve vatandaşların haklarını daha etkin 
arayabilmesi için bilgi edinme hakkının bütün vatandaşları kapsayacak şekilde genişletilerek, 
kamu kuruluşlarının karar alma süreçlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması 
öngörülecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüüatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıs 
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O T"C-
$ ® 8 f c * BAŞBAKANLIK 

\»PT/ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. 
MÜSTEŞARLIĞI 

{İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) 

tunum*? 

SAYI : B.02.f.DPT.0.08.04-6 V ^ Ü / 3 ° 0 C A K 2003 

«0 N U : Sora Önergesi < 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Doç.Dr. Abdiillatif ŞENER) 

İLGİ : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının (Doç. Dr. Abdiillatif $ENER) 
17.1.2003 tarih ve B.02.0.001/ (01) 536 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu eki, 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 15.1.2003 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-37-2/320 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Atilla B A Ş O Ğ L U , Sayın Başbakanın cevaplandırması için yazılı 
bir soru önergesi vermiştir. Yazılı soru önergesinde özetle, "Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu" konusunda nasıl bir çalışma içerisinde bulunulduğu ve Kanunun ne zaman 
çıkarılacağı hakkında bilgi istenilmektedir. 

Acil Eylem Planının KYR-13 Kod No'lu eyleminde Vatandaşın Bügi Edinme Hakkı 
Kanunu Tasarısının hazırlanacağı.ifade edilmiştir. Kanun Tasarısı Adalet Bakanlığınca 3 
ay içerisinde hazırlanacak olup, Bakanlık bu konuda çalışmalara başlamıştır. 

Kanun Tasarısı ite şeffaflaşmanın sağlanabilmesi ve. vatandaşların haklarını daha 
etkin arayabilmesi için bilgi edinme hakkının bütün vatandaşları kapsayacak şekilde 
genişletilerek, kamu kuruluşlarının karar alma süreçlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin 
sağlanması öngörülecektir. Kjk^^^J 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Ahmet TIKTIK 

Müsteşar 
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6.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teş
kilâtında vekaleten görev yapan bürokratların atanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Er
kan Mumcu'nun cevabı (7/97) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Erkan MUMCU tarafından yazı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Ş. KESMöGLU 
Kırklareli Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yapan Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcılarının asaleten atanması hakkında; • 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında, halen Genel Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapan birçok bürokrat, bu görevlerini vekaleten ' 
sürdürmektedirler. Asaleten atanmalarını gerektiren niteliklere sahip olan bu 
bürokratlar, yaklaşık 2 yıldan beri bu görevleri vekaleten yürütmekte olup, asaleten 
atanmaları henüz gerçekleşmemiştir. 
Bu durumda, bu bürokratların hak kaybı söz konusudur. Adi geçen kişilerin özlük 
haklan verilmeli ve bu konuda daha fazla mağdur edilmemelidirler. 
Bu anlamda söz konusu bürokratların vekaleten görev yaptıklara yerlere asaleten 
atamalarının yapılıp yapılmayacağı; eğer atamaları yapılacaksa, bu işlem ne zaman 
yapılacaktır. 
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T.C 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :'B.08.O.APK.0.<B.Ü5.00-Ö3/ / £( Zil I /2003 
KONU; Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 13.01.2003 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/97-388/2126 
sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet Siyam KESİMOĞUJ'nun, "Milli Eğitim 
Bakanlığı Merkez Teşkilatında vekaleten görev yapan bürokratların atanmasına ilişkin" yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 56. maddesine göre; "Eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve 
denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur." Bakanlığımız bu sorumluluğunu, başta 
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun olmak üzere, 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili diğer kanunlar çerçevesinde yerine 
getirmektedir. 

Bu bağlamda merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatımız yönetim görevlerine atanacaklarda 
aranacak koşullar ile bunların atama, yer değiştirme ve görevde yükselmelerine ilişkin esas ve 
usuller 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı 
Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 
düzenlenerek 30/4/1999 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Yürürlükte bulunduğu sürece bu 
Yönetmeliğe bağlı kalmacakür. Ancak milli eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli 
yürütülmesi, günün koşulları ve çağın gerekleri dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapılması 
da doğaldır. 

Yönetici kadroları içinde başardı olan ve üstlendiği görevi lâyıkıyla yerine getiren 
vekaleten görev yapan personelimizden ilgili mevzuata göre asaleten atanacaklar olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 

fkau MUMCU 
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7.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Şanlıurfa TEDAŞ'ta çalışan bir mühendisin öldürül
mesi olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/103) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Tacidar SEYHAN 
Adana Dİlilletvekili 

1. Şanlıurfa TEDAŞ'ta elektrik mühendisi olarak çalışan Hasan BALIKÇI 
18.10.2002 tarihinde bir saldın sonucunda katledilmiştir. Yapılan emniyet 
soruşturmasının şuan ki durumu nedir? 

2. Katil zanlısı olarak yakalananların durumu nedir? 

3. Olayın azmettiricileri belli midir, dava açdmış mıdır? 

4. Temiz toplum için kaçak elektrik ile mücadele eden, ülke ekonomisini 
rahatlatmaya çalışan dürüst, namuslu teknik elemanlarımızın korumaya 
alınabilmesi için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.Û4.0l- \$\\_30fi>3 dOAZ/2003 
KonmYazılı Som Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 16.01.Z003 tarihli ve KAN.KARJ^D.A.OİGNS.O.10.00,02.7/103-
403/2184 sayılı yazısı 

Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin (7-103) cevabı aşağıya çıkartılmışta*. 

1-2-3-4/ Şanlıurfa tünde Tedaş Müessese Müdrulüğunde, Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 
Hasan BALIKÇI, 18.10.2002 günü saat 22,30 sıralarmda Şanlıurfa İli Eyüp Nebi Mahallesi Sabır 
Caddesi Cezaevi yanında kullanmış olduğu 63 AV 008 plakalı resmi otoya bindiği şuada, otonun arka 
kapısını birden açarak içeriye giren sanık Yılmaz ÇAKMAK taralından tabanca İle kafasından vurulmuş, 
maktul ateşli silahla vurulduğu sırada aracın hareket halinde olması nedeniyle orta refüje geçerek duvara 
çarpan araç basar görmüştür. Sanık Yılmaz ÇAKMAK ise olaydan sonra arkadaşı sanık Şebmuz 
TAŞANm kullanmış olduğu 01 İT 533 plaka sayılı araç ile kaçarken Akabe Bölge Trafik istasyonu 
önünde, olayda kullanmış oldukları suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalanmışlar, aynı saatlerde 
yaralı olarak Devlet Hastanesine götürülen Hasan BALIKÇI ise hayatmt kaybetmiştir. 

Gözaltına alınan sanıklar Yılmaz ÇAKMAK ve Şer-rnuz TAŞAN'ra alınan ifâdelerinde; maktulü 
Adana İlinde poşet fabrikası bulunan Zeki AKKOYUN isimli şahsın azmettirmesi sonucu 
15,000,000.000-20.000.000.000 TL para karşılığında Öldürmek amacıyla Şanlıurfa îliae geldiklerini, suç 
aleti tabancayıda Adana İlinde bulunan Halim ŞİMŞEK' in temin ettiğini beyan etmişlerdir. Olayla ilgili 
maktulün eşi ve mesai arkadaşlarının ifadelerinde; maktulün dürüst çalışmasından dolayı Adana İli 
Seyhan İlçesinde faaliyet gösteren Plastik Poşet Fabrika sahiplerinin hedefi haline geldiğini, bunlardan 
Zeki AKKOYUN ve İrfan AKKOYUN isimli kardeşlerin maktulü tehdit ettiği yönünde söylentiler 
çıktığım beyan etmişler, Adana ilinde bulunan Zeki AKKOYUN'un kardeşi İrfan AKKOYUN 
19.210.2002 tarihinde yakalanarak gözaltına ahnrmşhr. 

Adana ilinde yakalanarak Şanlıurfa iHne intikal ettirilen sanık İrfan AKKOYUN'un bu ilde 
alman ifadesinde; kendisine yöneltilen suçlamalan kabul elrncdiğirri, olayla bir ilgisinin bulunmadığım, 
ağabeyi Zeki AKKOYUN ile uzun zamandır gorüşmedigmi beyan etmiş, Adana ilinden intikal eden polis 
elrihi tarafından sandt Zeki AKKOYUN'un fabrikasında gerekli incelemeler yapılarak, her iki sanığa ait 
işyerinde elektirik pano değişikliği yapıldıktan sonra elektrik tüketiminde büyük bir yükselme 
oJdııgvmun gözlemlendiği, yapılan Polis tahkikatı neticesinde sanıklar Yılmaz ÇAKMAK, Şefcmus 
TAŞAN ve İrfan AKKOYUN "6136 SJC.M. RUTSAHSİZ TABANCA İLE TAAMMÜDEN ADAM 
ÖLDÜRMEK VE ADAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEK» suçlarmdan 22.10.2002 tarihinde 
çıkanldıklan adli makamlarca Haz.2002/8739 sayıya kayden tutuklanarak cezaevine konulmuş, firari 
sanıklar Zeki AKKOYUN veHalitnŞÎMŞEK ise G.Tevkif Müzekkeresi ile halen aranmaktadır. 

Bilgilerinize arzederim. .--% j ^^^^*V^*X^ 

/ySoâaücadk AKSU 
^ İçişleri Bakanı 
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8.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'deki bir alışveriş merkezinin imar planına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/105) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Ahmet ERSİN 

izmir Milletvekili 

İzmir'in prestij alışveriş merkezlerinden olan Konak Rier Alışveriş Merkezi'nin 

otuz mağazası ruhsatsız olduğu nedeniyle Konak Belediyesi yetkilileri tarafından 

mühürlenmiş ve mağaza sahiplerine de para cezası kesilmiştir. Böylece hem 

milyonlarca dolarlık yatırım boşa gitmiş ve hem de yüzlerce kişi işsiz kalmıştır. 

1. Bu durum Bayındırlık Bakanlığı'nın 1/100'lik imar planını birbuçuk yıldır 

onaylamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu planı onayjamakta neden 

gecikiyorsunuz? 

2. Bu alışveriş merkezini ve İzmir'e katkısını araştırdınız mı? Milyonlarca 

dolarlık yatırımın heba olması ve yüzlerce insanın işsiz kalması sizi ilgilendirmiyor 

mu? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.APK.0.22.00.00.17/ /&* 
KONU -.İzmirMilletvekili 

Ahmet ERSİN'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:16.01.2003 larih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/105-411/2249 sayılı yazı. 

T.B.M.M. Başkanhğımn ilgi yazısı ekinde alman İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in 
İzmir'deki bir alışveriş merkezinin imar planına ilişkin Bakanlığımıza yönelttiği 7/105 Esas 
sayılı Yazılı Soru Önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilginize ve gereğini arz ederim. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN AHMET ERSİN'NİN 

T.B.M,M. 7/105 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN 
SORULARI VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

İzmir'in prestij alışveriş merkezlerinden olan Konak Pier Alışveriş Merkezi'nin otuz 
mağazası ruhsatsız olduğu nedeniyle Konak Belediyesi yetkilileri tarafindan mühürlenmiş ve 
mağaza sahiplerine de para cezası kesilmiştir. Böylece hem milyonlarca dolai'lık yatırım boşa 
gitmiş ve hem de yüzlerce kişi işsiz kalmıştır. 

t- Bu durum Bayındırlık BakanlığVınn 1/1000'lik imar planını birbuçuk yıldır 
onaylamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu planı onaylamakta neden gecikiyorsunuz? 

2- Bu alışveriş merkezini ve İzmir'e katkısını araştırdınız mı? Milyonlarca dolarlık 
yatırımın heba olması ve yüzlerce insanın işsiz kalması sizi ilgilendirmiyor mu? 

CEVAPLAR: 

Söz konusu projeye ilişkin İzmir Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 
17.01.2003 gün ve 499 sayılı yazı eki 1/1000 ölçekli dolgu imar planı teklifi kmir 1 Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'mm 30.11.2&00 gün ve 8989 sayılı karan 
dikkate alınarak ve " Kamu Yaran" amacı gözönünde bulundurulmak suretiyle 3621/3830 
sayılı Kıyı Kanunu'nun 7.maddesi uyannca Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğünün 20.01.2003 gün ve 174/1069 sayılı yazısıyla Onanmıştır. 

- 2 7 7 -



T.B.M.M. B : 30 4 . 2 . 2003 O : 1 

9.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Mamak Belediyesinin bazı faaliyetlerine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdûlkadir Aksu'nun cevabı (7/106) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. v 

Saygılarımla / £003 r^O 

İsmail BEĞ^tfcİ /^ 
A N K A R A J K İ İ I A E T V E K İ L İ 

Ankara Mamak Belediyesi 1984 yılında kurulmuş olup, özellikle 1999- 31. 
Aralık. 2002 yıllan arasındaki belediye çalışmaları ile ilgili olarak ; belediyede 
hizmet alması gereken yöre halkının iddiasına göre »belediyenin iyi 
yönetilmediği, belediye kaynaklanmn usulüne uygun kullanılmadığı iddia 
edilmektedir. 
Bu nedenlerle; 

1- Mamak Belediyesinin 31 Aralık 2002 tarihi itibarı ile işçilerine ödenmemiş 
borcu var mıdır? Varsa ne kadardır? 

2- Mülkiyeti Mamak belediyesine ait olan Abidin Paşa Pazar yeri iş merkezi 
yapılmak üzere hangi firmaya, hangi yöntemle verilmiştir? 

3- Biten iş merkezi Makro market adlı firmaya kiralanmış olup, kiraya verme 
yöntemi ne şekilde olmuştur? Bir yıllık kira bedeli ne kadardır? Kaç yıllığına 
verilmiştir? 

4- Kayaş Semti Samsun Caddesi kenarında yeşil alan üzerinde kaçak yapılan ye 
hakkında yıkım karan verilen, Danıştay'ca da yıkim .karan' onaylanan ve 
1998 yılında mahkeme karan ile, kolluk kuvvetlerince içerisi boşaltılan" ye 
kısmen yıkılan kaçak yapı, hangi şartla ve hangi yasaya (dayanarak eski 
işgalci (Sedir Mobilya) tarafindan yeniden yapılmasına göz yumulmuştur? Bu 
yerde kira alınıyor mu? Kira almıyorsa kira bedeli nedir? Bununla ilgili "yasal 
bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

5- Bu güne kadar Mamak Belediyesi ile ilgili olarak İç îşleri Bakanlığınca bu ve 
buna benzer konularla ilgili olarak, herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 
Açılmamışsa açmayı düşünüyor musunuz? 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.Û0.002/'froUO .tf./.<L/2003 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 16.01.2003 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-7/106-
413/2251 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ'nin "Mamak Belediyesinin 
bazı faaliyetlerine ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Valiliği vasıtasıyla Mamak 
Belediye Başkanlığından alınan 23.1.2003 tarihli ve 01/2003-47 sayılı yazıda; 

1- Mamak Belediyesi'nin 31 Aralık 2D02 tarihi itibariyle işçilerine 1.752.000.000.00O-TL 
borcu bulunduğu, 

2- Mülkiyeti Mamak Belediyesine ait ve Saimekadın Mahallesi sınırları içinde bulunan 9034 
ada 14 parselde yapılan iş merkezi inşaatının, kat karşılığı yöntemi ile 2886 Devlet İhale 
Kanununun 35-A maddesine göre Resmi Gazete'de ilan ve kapalı teklif usulüyle ihale edildiği, 
ihalenin en uygun teklifi veren Nokta Pazarlama inşaat Nak.Tur.Rest.lşIt. iç ve dış Tic. A.Ş.'ye 
verildiği, 

3- iş merkezinin inşaatı biten ve Belediyeye ait olan kısmının bodrum katında yer alan 400 
m2 lik alanı ile birinci katında yer alan 1040 m2 lik alanının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
kapsamında ilanla 3 yıllığına şeref Gıda Tic. Ve San. Ltd. Şti (Makro Market) firmasına kiraya 
verildiği, bodrum katta yer alan deponun aylık kirasının 700.000.000-TL, birinci katta yer alan 
bölümün kirasının aylık 2.600.000.000-TL olduğu, 

4- Halen 3179 ada, 5 parsel olarak belirlenen alanda (Kayaş Samsun yolu güzergahı) yer 
alan yapının, imar uygulaması yapılmadan önce taşınmazın malikleri olan Necmi SARAYDAR ve 
Metin KARAKAN tarafından inşa edildiği, yaklaşık 3.000 m2 kapalı alana sahip olan bu yapı için 
maliklerinin 2981 sayılı Yasadan yararlanmak amacıyla süresinde başvuruda bulunduğu ve tapu 
tahsis belgesi aldığı, ancak 1988 yılında Belediyece yapılan tespitlerde buradaki binanın imar 
mevzuatına aykırı olarak yapıldığı belirlendiğinden, Belediye Encümenin 22.09,1988 tarih ve 
1640/2295 sayılı kararı ile yıkılmasına ve maliklerin para cezası ödemelerine karar verildiği, bu 
karar aleyhine maliklerce yargı organlarına yapılan başvuruların reddedildiği, 18 Nisan 1999 
tarihine kadar geçen süre zarfından söz konusu encümen kararının ve yargı kararlarının gereğinin 
yerine getirilmediği, binanın yıktınlmadığı, 1998 yılında binanın üst katının boşaltıldığı (Kolluk 
kuvvetleri desteği ile), ancak bodrum katta mobilya üretim tesisi olan bu binaya ait değerli imalat 
tezgahlarının yerinde bırakıldığı, binanın boşaltılması ve yıkılması girişiminin o tarihte yetersiz 
kaldığı, ayrıca 1988 yılından 1998 yılına kadar maliklerin ecrimisil ödemeleri doğrultusunda 
belediyece açılan davanın reddedildiğinin kayıtlarda yer aldığı, buna rağmen geçmiş işgallerinden 
dolayı bu kişilerin ecrimisil ödemelerinin sağlandığı, 

Betonarme yapının kısmi yıkılmasının, ancak taşıyıcı sistemlerinin yıkılması ile 
gerçekleşeceği ve böyle bir durum binanın işlevini sona erdireceği için, 1988 yılında binanın 
içersinin boşaltıldığı ve kısmen yıkıldığı iddiasının doğru olmadığı, dolayısıyla binanın eski işgalci 
tarafından yeniden yapılmasının söz konusu olmadığı, 
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, Bina sahiplerinden kira alınması işgalin meşrulaşması anlamına geleceğinden, ilgililerden 
kira alınmadığı, sadece işgal sebebiyle 12,077.939.207 -TL ecrimisil tahsil edildiği ve halen bu 
yerde bir mobilya üretim tesisinin bulunduğu, binanın 3000 m2 kapalı alana sahip, betonarme 
karkas yapı olduğu, 75 personelin çalıştığı bu işyerinin çevreye istihdam açısından önemli bir 
imkan sağladığı, imar planında park alanı olan söz konusu binanın, bölgenin imara göre 
yapılaşması ile eş zamanlı olarak park alanının inşaatı başladığında kanun gereği süresi içinde 
tasfiye edileceği, 

belirtilmektedir. 

5- Konu hakkında Bakanlığıma intikal eden herhangi bir bilgi ve belge ulaşmadığından bir 
işlem yapılmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
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10.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'mn, Millî Eğitim Vakfına ait bir araca ve bir ders 
kitabında geçen bir ifadeye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/112) 

14.01.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞJ'NA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Saym Erkan MUMCU 'nun yazılı 

olarak yanıtlamasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa GAZALCI 
CHP Denizli Milletvekili 

1. Milli Eğitim Vakfına ait "06 MEV 99" plakalı "Opel Vectra" marka araba vakıf 

dışından birine tahsis edilerek amaç dışı kullanılmakta mıdrr? Tahsis edilmişse 

bu kişi kimdir? 

2. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 22.05.2000 tarih ve 246 

sayılı kurul kararıyla ilköğretim okulları 5. sınıflarında Sosyal Bilgiler ders kitabı 

olarak kabul etmiştir. Prof.Dr.Cemalettin Sami, Emine Yamanlar ve Hamdi 

Göze'nin ortaklaşa yazdığı bu kitabın 71. sayfasında laiklik ilkesi anlatılırken 

kaynak gösterilmeden Atatürk'ün söylediği bir sözmüş gibi "Softa sınıfın din 

sömürücülüğüne mücadele edilmemelidir." denilmektedir. Türkçesl de bozuk 

olan bu anlatım bir basım hatası mıdır? Yoksa bilinçle mi yazılmıştır? 

3. Türk Tarih Kurumu tarafından 1952 yılında basılan iki ciltlik "Atatürk'ün Söylev 

ve Demeçler" kitaplarında Atatürk'ün bu sözlerine rastlanmadığına göre bu 

kitaba nasıl girmiştir? 

4. Gerçeğe aykırı olarak bilinçli ya da bilinçsiz olarak yazılan bü-ş^zü-içeren 

kitapla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Ptanlarna ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00«03/ ZİO ZJf/f /2003 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BtJYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt : T.B.M.M Başkanlığının 17.01.2003 tarihli ve A.Ol.O.GNSİO. 10.00.02-7/112-444/2337 sayılı 
yansı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCPnın, "Milli Eğitim Vakfına ait bir araca ve bir 
ders kitabında geçen ifadeye ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Milli Eğitim Vakfına ait 06 MEV 99 plakalı araç Vakıf dışından birisine tahsis edilerek, 
amaç dışı kullanılmamaktadır. Böyle bir amaç dışı tahsis kesinlikle söz konusu değildir. Yaptırdığım 
araştırmalar sonucunda anlaşılmıştır ki, söz konusu araç Vakıf uhdesinde ve hizmetinde 
kullanılmaktadır. 

Bu sorunun günlük bir gazetede çıkan haber üzerine sorulduğu anlaşılmaktadır. Haberin 
yayınladığı gazeteye ve Anadolu Ajansı yoluyla kamuoyuna sunduğum açıklama ektedir. 

2-3-4. Adı geçen ders kitabının anılan sayfasında, Lâiklik ilkesi ile ilgili Atatürk' Un süzü 
olarak ifade edilen "insanlara.fevz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. En mükemmel dindir.", "Din 
gerekli bir kurumdur. Dinsiz ulusların sürekliliğine olanak yoktur. Softa sınıfının din sömürücülüğüne 
müsaade edilmemelidir." cümleleri Genel Kurmay Başkanlığı Atatürkçülük l kitabının 452. ve 455. 
sayfalarında güncel Türkçe'ye çevrilerek verilmiştir. Bu cümle Kılıç Ali'nin 1955 yılında yayımladığı 
"Atatürk'ün Hususiyetleri" kitabından alıntıdır, 

Ders kitabının Lâiklikle ilgili genel anlatımına bakıldığında; eserin 71. sayfasmda yer alan 
söz konusu cümledeki, "...müsaade" sözcüğünün yazım, hatasından dolayı "...mücadele" olarak yer 
aldığı görülmüştür. * 

Atatürkçülük Özel İhtisas Komisyonu tarafından incelemesi yapılan eserde soru önergesinde 
yer alan yasım hatası tespit edilmiş ve hatanın düzeltilmesi için gerekli önlem alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 

Mili! Eğitim Bakanı 
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TC. 
MİLLt EĞİTİM BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B.08.0.BHM.06.00.00/43 ANKARA 
KONU: Açıklama 15.01.2003 

AÇIKLAMA 

Bugün bir basm organında yayınlanan "CHP'dcn Araba önergesi" başlıklı 
haberle ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu'nun açıklaması aşağıda 
sunulmuştur. Saygılarımızla. 

"Ne geçmişte, ne ,(de bugün, peşime araç tahJjişi^hfçbir surette söz konusu 
olmamıştır. Bahse konu olan 06 MEV1 99 plakalı arâçi eşime tahsis edilmediği gibi, 
Bakanlığım döneminde de Iıiçbir surette kullanılmamıştır. Söz konusu araç, Vakıf 
bünyesinde bulunmaktadır.. 

Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki, Mart 2001 tarihinden bu yana ne Turizm 
Bakanlığım döneminde ne de şu anda ifa ettiğim Milli Eğitim Bakanlığım döneminde 
devlete ait araç kullanmadım. 

Şu anda makam aracı olarak kullandığım araba da şahsıma aittir. Kamu 
araçlarının ve kamu kaynaklarının kullanımı konusundaki hassasiyetime bütün 
Türkiye şahittir. 

Bu vesile ile kimlerin kamuya ait araçları kullanmakta (hangi sıfatlan ile) 
olduğunun araştırılması da artık basının boynuna bir vebal olmaktadır." 
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İL- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, çiftçi ve besicilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/113) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIM 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

. .V** Y^» 
ErolTINASTEPE 
Erzincan Milletvekili 

Özellikle son yıllarda uygulanan yanlış politikalar ve ekonomik krizler 
ülkemizde olduğu gibi İlimizde de hayvancılığı olumsuz etkilemiş ve bitirme noktasına 
getirmiştir. Bunun sonucu olarak özellikle Erzincan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 
çiftçi ve besicilerimiz mağdur duruma düşmüşlerdir. 

1. Ziraat Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerine borçlu olan çiftçilerimiz 
hakkında başlatılan icra takiplerinin durdurulması düşünülmekte midir? 

2. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu olan çiftçi ve 
besicilerimizin temerrüde düşmüş olan tarımsal kredi borçlarının faizleri 
silinerek ana paranın faizsiz olarak ödenmesi düşünülmekte midir? 

3. Çiftçi ve besicilerimizin yeniden faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için düşük 
faizli kaynak aktarılması ve desteklenmesi düşünülmekte midir? 

4. Tarım sektöründeki tüm girdilerden alınan vergilerin düşürülmesi 
düşünülmekte midir? 

5. Hayvancılığın canlandırılması hususunda ne gibi önlemler düşünülmekledir? 
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T.C. 
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI ;KDD.S.Ö.1.01/ SU .../01/2003 
KONU: Yazılı Soru Önergesi _ „ „ftnA 

3 1 OCAK 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: 17.01.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lÛ.00.02-7/113-445/2338 sayılı -yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen, Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE' ye ait 7/113-

445 nohı yazılı soru önergesine ilişkin bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr. Sami'GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Erol TINASTEPE 
ERZİNCAN Milletvekili 

Önerge Nosu : 7/113-445 

özellikle son yıllarda uygulanan yanlış politikalar ve ekonomik 
krizler ülkemizde olduğu gibi ilimizde de hayvancılığı olumsuz etkilemiş ve 
bitirme noktasına getirmiştir. Bunun sonucu olarak özellikle Erzincan ve 
Doğu Anadolu Bölgesi'ndekî çiftçi ve besicilerimiz mağdur duruma 
düşmüşlerdir, 

SORU l)Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine borçlu olan 
çiftçilerimiz hakkında başlatılan icra takiplerinin durdurulması 
düşünülmekte midir? 

SORU 2) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu 
olan çiftçi ve besicilerimizin temerrüde düşmüş olan tarımsal kredi 
borçlarının faizleri silinerek ana paranın faizsiz olarak ödenmesi 
düşünülmekte midir? 

CEVAP 1-2) Zirai kredi kullanmış ve tabii afetlerden zarar görmesi 
nedeniyle ödeme güçlüğü içine girmiş üreticilerin borçlarının ertelenmesi 
veya faizlerinin silinmesi ile ilgili Bakanlığımızca yapılan kararname 
çalışmaları ; 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası, 
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketi Hakkında 4603 Sayılı Kanun ile bu bankalara bedeli önceden 
ödenmeden görev verilemeyeceği hükme bağlandığından kabul 
görmemektedir. Ancak; üreticilerimizin yüz yüze oldukları bu soruna 
çözüm bulmak için, Bakanlığımızca tanm sektörünün tekrar kredi 
kullanabilir bir yapıya kavuşturulması ve doğal afete maruz kalmaları 
durumunda kendilerinin "Tanm Ürünleri Sigortası Kanunu" şemsiyesi 
altına alınması ile çalışmalar sürdürülmektedir. 

SORU 3) Çiftçi ve besicilerimizin yeniden faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri için düşük faizli kaynak aktarılması ve desteklenmesi 
düşünülmekte midir? 

/ 
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CEVAP 3) Çiftçilerimize yapılan mevcut destekler devam etmekte 
olup, destekleme kapsam ve miktarlarının artırılmasıyla ilgili çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

SORU 4) Tarım sektöründeki tüm girdilerden alman vergilerin 
düşürülmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 4) Bitldsel üretimde kullanılan tüm tohumluklarda KDV 
oranının %1'e düşürülmesi konusunda Maliye Bakanlığı'na gerekli 
girişimlerde bulunulmuştur. 

Ayrıca, tarımsal girdiler içerisinde yer alan kimyevi gübreye 
uygulanan KDV oranının %17'dcn %1'e düşürülmesi ile ilgili olarak; 
Bakanlığımızca Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı nezdinde 
girişimde bulunulmuş olmasına rağmen, Maliye Bakanlığı'nca vergi 
gelirlerinde düşme olacağı ve Hazine Müsteşarlığı'nca da gelir azaltıcı 
tedbir olduğu gerekçesi ile Bakanlığımızın teklifi uygun görülmemiştir, 

SORU 5) Hayvancılığın canlandırılması hususunda ne gibi Önlemler 
düşünülmektedir? 

CEVAP 5) Bakanlar Kurnlu'nun 2000/467 sayılı karan İle kabul 
edilen "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar" ile ilgili usul ve 
esaslar kapsamında; 

Damızlık belgeli gebe düve satın alan yetiştiricilere 360 milyon TL. 
saf ırk süt Sığırı Sertifikalı gebe düve saün alanlara ise 180 milyon TL, 
sığırlarına suni tohumlama yaptıran yetiştiricilere ise, kalkınmada öncelikli 
illerde 10 milyon TL, diğer illerde 5 milyon TL, suhi tohumlama ekibi 
kuran gerçek ve tüzel kişilere kalkınmada öncelikli illerde 1.8 milyar TL, 
diğer illerde 900 milyon TL destekleme primi verilmekte olup, suni 
tohumlamadan doğan buzağıların da desteklenmesi düşünülmektedir. 

Ayrıca 10 Mayıs 2002 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 
Hayvancılığı Geliştirme Kararnamesinde litre başına ödenen süt teşvikleri 
iki katma çıkartılarak, ödemelerin gecikmeden yapüması sağlanmıştır. Söz 
konusu kararname 2005 yılma kadar devam edecektir. Proje için 
Hazîneden aktarılacak kaynağın artmlabilmesi için gerekli girişimler 
yapılmıştır. 
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12.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, pamukta prim ve çekirdeksiz kuru üzümde des
tek uygulaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un 
cevabı (7/115) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I 1 N A 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından 
sözlü olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

tiÛT 
Mustafa GAZALCI 

CHP Denizli Milletvekili 

1. Yağışlardan ve girdi fiyatlarından olumsuz etkilerieh, büyük kalite kaybına, 
uğrayan pamuk üreticisi bu yıl pamuğunu geçen yılcjan daha'az fiyatla satarak 
mağdur olmuştur. 

Üreticiyi bir ölçüde rahatlatabilmek için 2002 ürünün^ Ljygulanrııak.iizere-Söçim 
öncesinde söz verdiğiniz pamukta prim uygulamasını hemen başlatmayı 
düşünüyor musunuz? Başlatacaksanız ne zaman ve miktarı ne olacaktır? 

2. Çekirdeksiz kuru üzümde TARİŞ Üzüm Birliği'ne kaynak «ağrımaya yönelik 
olarak fındıkta Fiskobirlik'e yapıldığı gibi bir destek kararnamesi çıkarmayı 
düşünüyor musunuz? Bu konuda tüm birliklerin kaynak" sorununu çözecek 
biçimde 4572 sayılı yasanın geçici 1. maddesini değiştirecek misiniz? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01- 0.3 '& -ö ( %a°3 
KONL': Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLCİ: a) 16.12.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6/8-135/988 sayılı yazınız. 
b) 20.01.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/Î 15-135 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCl'nın, "Pamukta prim ve çekirdeksiz 
kuru üzümde destek uygulaması yapılıp yapılmayacağına " ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (6/8) esas nolu sözlü soru önergesi TBMM içtüzüğünün 98. 
maddesi uyarınca üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından dolayı ilgi (b) de kayıtlı 
yazıyla yazılı soru önergesine çevrilmiş olup, sözkonusu önergeyle ilgili cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AIiVoŞKİH 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GAZALCPN1N YAZILI 
SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

l) Bilindiği üzere, arz açığı bulunan ürünlerin üretimini teşvik etmek, sanayici ve 
ihracatçının, rekabet edebileceği dünya fiyatlarından hammadde temin etmesini sağlamak, 
üreticinin gelir seviyesini korumak ve tarım kesimini kayıt altına almak amacıyla prim sistemi 
uygulamasına gidilmiştir. 

^ 1993 yılında kütlü pamukta başlanılan prim sistemi uygulaması, 1998'den itibaren 
sürekli uygulanagelmiştir. Bu kapsamda kütlü pamuk üreticilerimize, kg başına 1999 yıtı 
ürünü için 12 cent, 2000 yılı ürünü için 9 cent ve 2001 yılı ürünü için de 70.000 TL prim 
ödenmiştir. 

25 Ekim 2002 tarihli 24917 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Karanyla, 2002 yılı ürünü kütlü pamuk, zeytinyağı, yağlık ayçiçeği, soya ve kanolaya prim 
ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ödenecek prim tutarları, iç ve dış piyasa fıyatlan ile üretici 
maliyetleri gözetilerek, yayınlanacak tebliğlerle belirlenecektir. Tebliğ çalışmaları da hızla 
devam etmektedir. 

Önemli yararları bulunduğu düşünülen prim sisteminin bundan sonra da 
sürdürüleceği, Hükümet Programı ve Acil Eylem Planında açıkça vurgulanmıştır. 

Diğer yandan, girdi maliyetlerinin karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla, tüm 
üreticiler gibi pamuk üreticilerimiz de, Doğrudan Gelir Desteği'nden yararlandırılmakta olup, 
Bütçe imkanları dahilinde üreticilere ödemelere başlanılmıştır. 

2- ülkemizin, dünya üretiminde ikinci, ihracatında da birinci sırada bulunduğu 
çekirdeksiz kuru üzüm arzının, son on yılda ihracat ve iç tüketimden daha hızlı artması arz 
fazlası sorununu doğurmuştur. 

Sorunu çözmek amacıyla; muhtelif dönemlerde, kredi desteği ile arz fazlası ürünün 
Tariş-Üzûm Birliğine aldırılması, çekirdeksiz kuru üzümün smır ticareti kapsamından 
çıkarılması, TEKEL'in alım miktarının artırılması, çekirdeksiz yaş üzüm ihracatında teşvik 
uygulanması ve bağcılık teşviklerinin kaldırılması gibi tedbirler alınmıştır. 

2002/2003 dönemi başında ise, çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 230.000 ton 
civarında gerçekleşeceği tahmin edilmiş; ancak, 2002 Eylül ayında.-yaşanan yoğun yağışlar 
nedeniyle, yaklaşık 40.000 ton liran hasar görmüştür. Sezon başında toplara 46.300 ton stokun 
bulunduğu; böylece, hasarlı ürün dahiL toplam arz miktarının 276.300 ton olduğu tahmin 
edilmektedir. 

23.01.2003 tarihi itibariyle toplam 113,500 ton İhracat gerçekleştirilmiştir. Sezon 
sonuna kadar bu rakamın 205.000 tona, iç tüketimin de 30.000 tona ulaşacağı; ihraç kabiliyeti 
kalmayan yaklaşık 41.000 ton ürünün de, TEKEL tarafından alınacağı beklenmektedir. 
31.12.2002 tarihi itibariyle TEKEL tararından alınan Çekirdeksiz Kuru üzüm miktarı 
37.886 tana ulaşmıştır. 
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Ayrıca, 2002/2003 döneminde Tariş-Üzüm Birliğince (20.01.2003 tarihi itibariyle) 27 
trilyon değerinde 22.854 ton alım gerçekleştirilmiştir. Birlik imkanları dahilinde alımlar 
devam etmektedir, önceki dönemlerde Birliğe DEÎFten kullandırılan 26,3 trilyon TL 
kredinin vadesi 31.12.2002 tarihine kadar uzatılarak, alımlar için kaynak yaratılmıştır. 

Bu durum karşısında, 2002/2003 sezonunda arz fazlası sorunu bulunmamakla birlikte, 
ihraç kabiliyeti olmayan hasarlı ürün TEKEL tarafından alınarak satış problemi giderilmiş ve 
üreticinin mağduriyeti önlenmiştir. 

Diğer yandan, 4572 sayılı Kanunun Geçici l/E Maddesi hükmü uyarınca, Birliklerin 
ürün alım faaliyetlerinde gereksinim duyacaktan kaynaklan karşılamak amacıyla 2000 Yılı 
Mali Bütçesinden 250 trilyon TL ödenek aynlmış ve bu ödenek, Birlikler tarafından 
hazırlanan "iş planlan" çerçevesinde "döner fon" şeklinde bugüne kadar ürün alımlarında 
kullandınimıştır. 

Yeniden yapılandırma hedefleri doğrultusunda Birliklerin öz kaynaklannın 
güçlendirilmesine de ağırlık verilerek, bu Kuruluşların gereksinim duydukları finansman, 
bugüne kadar söz konusu kaynaktan karşılanabilmiştir. 

Ekonomide ve Birliklerin mali imkanlarındaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak 
ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleme yapılması veya mevcut düzenlemelerin aksayan 
hükümlerinin değiştirilmesi imkan dahilinde bulunmaktadır. 
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13. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit 
ve Ekinözü ilçelerinde polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dulkadir Aksu'nun cevabı (7/119) 

(TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECÜSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sözlü sorumun içişleri Bakam Sn. Abdulkadir AKSU tarafından 
:evaplandmlraasjûi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Av Mehmet YILMAZCAN 
K^amanmaras^MiUetyekiH 

ilimiz nüfus yoğunluğu ve PKK terör örgütü faaliyetleri yönünden bpsas olan ilimiz 
Çağlayancerit ve Ekinözü ilçelerinde Polis teşkilatı bulunmamaktadır. İlçe fi 
Komutanlıklarının kırsal alanda daha etkin görev yapmalarının sağlanması amacıyla soz 
konusu yerlere polis teşkilannm kurulması gerekmektedir. Bunun içinde hiznjet binasıve' 
yeterli sayıda lojman yapımına ihtiyaç vardır. 

som 
1. İlimiz Çağlayancerit ve Ekinözü ilçelerine ihtiyaç duyulan hizmet binası ile lojman 

yapılarak polis teşkilatı kurmayı uygun buluyor mu sunuz.? 
2. Bak^ığınızm Planlamasında bu yapılanma mevcut mu dür.? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
W - 3 0 W 01^2/2003 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

tLGt: TBMM Başkanlığının 20.00003 tarüui ve KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.0.10.00.02.7/119-
186/1199 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet YILMAZCAN tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunulan 
ve taıafimdan yazılı olarak cevaplandınlması istenilen sora önergesinin (7/119) cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

1-2. Kahramanmaraş iline bağlı Eknrözü ve Çağlayancerit İlçelerinde B tipi " İlçe Emniyet 
Amirliği ve Merkez Polis Karakolu" nun kurularak faaliyete geçirilmesi 26.11.1998 tarihinde 
Bafomlıklığımca uygun görüldüğü, 

Bu çerçevede, Ekinözü ve Çağlayancerit İlçelerine, 2001 yttt yatırım programında yer almak 
üzere Emniyet Amirliği bizmet binası yapılması için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına teklifle 
bulunulduğu ancak, yeni işlere ödenek verilmediğinden programa alınmadığı, 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2002 yılı bütçe hazırlama rehberinde ise, acil ve zorunlu 
olmadıkça yeni proje teklifinde bulunulmaması hususu belirtildiğinden, söz konusu işlerin 2002 yılı 
yatmm programına teklif edilmediği, 

Anlaşılmıştır. 

Ayrıca, Yüksek Planlama Kuruhrnun 15.07.2002 gün ve 2002/39 sayılı kararında "Kuruluşlar 
2003 Yıh Yarmro Programına Eğitim, Sağlık Ve Teknolojik Araştırma Projeleri İle Acil Ve 
Zorunlu Ilallcr Dışında Gerçekleştirilmesi 1 Yıldan Fazla Sürecek Yeni Proje Teklifinde 
bulunmayacaklardır." hükmü yer aldığından, soz konusu işler 2003 yılı Yatmm Programına teklif 
edilememiştir, Ancak, K^amanmaraş Valiliğince talepte bulunulduğu takdirde 2004 yıh yaUrjm-
programına teklif edilmek üzere değerlendirilecektir. ^-^v^**'^ 

Bilgilerinize arzederim. 

D A Ğ I T I M : 
G e r e ğ i : Bilgi : 
TBMM Başkanlığına Başbakanlığa 

Sayı :B.05.1.BGM.0.12.04.01-
KonuîYazılt Soru Önergesi. 

'AbdulkadirAKSU 
İçişleri Bakam 
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14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş'taki otoyol ve bağ
lantı yolları çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı 
(7/120) 

TÜRKİYEBÜYÜK MİLLET MECLtötBAŞKAJClOINA 

Aşağıdaki sonunun Bayındırlık ve İskan Bakanı vSn.Zeki ERGEZEN tarafından sözlü 
olarak ccvaplandmlmasını arz ederim. 

Av. Mehmet YILMAZCAN 
Kahramanmaraş Milletvekili 

Hızla gelişen sanayimiz karşısında ulaşım irrıkanlarmıiz son derece Kısıtlı kalrn&ktadır.Oysa 
sanayinin kendisini geliştirebilmesi için karayolu bağlantılarının sorunsuz olması 
gerekmektedir, O da büyük bîr kısmı otoban olan ve Edirne'den başlayıp Kahramanmaraş'a 
49 Janmesafedeki Nurdagı mevkiinden geçen E-5 otoyoludur. 

SORU: 

1. KMnraş -Nurdagı ile KJMaraş-Narlı-G.Antep oto yol bağlatmlannın çiti şeritli gidiş ve 
gpli|«jM^#teerilerırae8İni düşörtöyor mm sumja.? DttşOnüyorsam?; bu işlem Ne zaman 
bitottek../? 

2. Yapımı, devam eden, JLMaraş -Karlı ve KLMaraş-Nnrdağı otoyol çatışmaları durma 
noktasına gelmiştir. Bu çalışmaların hısdandırılması ve kisa sürede tamamlanarak tityffj$ 
açılmasını ne zaman yapacaksınız? 
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T.C, 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SÜRELİ 

SAYI : B.09.APK.0.22.0Ü.00.17/föl .,/..-/20D3 
KONU Kahramanmaraş Milletvekili * n T i P ^ K ?0B3 

Mehmet YILMAZCAN'm * - u ^ 
Sözlü iken Yazılıya dönüşen 
Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 19/12/2002 tarih ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-186 sayılı yazınız. 
b) 20/01/2003 tarih ve A.01.0.GNS.O.10.0O.02-187/1200 sayılı yazınız. 

İlgili yazınız ekinde alınan, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet YILMAZCAN'm, 
Kahramanmaraş ilindeki otoyol ve bağlantı yollan hakkmda, sözlü olarak (6/18) Bakanlığıma -
yönelttiği ancak, T.B.M.M. İçtüzüğünün 98. maddesi uyarınca, üç birleşim içerisinde 
cevaplandınlmaması nedeniyle, yazılı somya çevrilen 7/120 Esas"'sayflitJnergesv ilgi (b)-
yazınız gereğince incelenerek, cevaplan ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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KAHRAMANMARAŞ MILLETVEKILI 
MEHMET VıLMAZCAN'ıN 

T.B.M.M. 7/120 ESAS SAYıLı YAZıLı 
SORU ÖNERGESLNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARı 

SORU-1) Kahramanmaraş-Nurdağı ile Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantcp Otoyol 
bağlanhlannm çift şeritli gidiş.ve geliş olarak düzenlenmesini düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız bu işlem ne zaman bitecek? 

CEVAP-1) Kahramanmaraş-Nurdağı arası 1 A standardında Devlet Yolu olup, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün bu güzergahta herhangi bir bölünmüş yol çalışması 
bulunmamaktadır. 

60 Km. uzunluğundaki, Kahramanraaraş-Narlı-Gaziantep Yolunun; 1994 yılında 
Bölünmüş Yol olarak ihalesi yapılmıştır. 2002 yılı ödeneği 1 Trilyon 500 Milyar TL'dır. 
Gerçekleşme oranı ise % 34 mertebesindedir. Söz konusu yol için ödenek temin edilebilmesi 
halinde 2004 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. 

SORU-2) Yapımı devam eden, Kahramanmaraş-Narh ve Kahramanmaraş Nurdağı 
Otoyol çalışmaları durma noktasına gelmiştir. Bu çalışmaların hızlandırılması'yâ 'kısa sürede 
tamamlanarak trafiğe açılmasını ne zaman yapacaksınız? 

CEVAP-2) 1987 yılında ihalesi yapılan (Tarsus-Pozantı) Ayr.- Adana-Toprakkale-
Gaziantep Otoyolu, Kahramanmaraş iline Narh Kavşağı ve Kömürler Kavşağı-Nurdağı 
bağlantısı ile iki noktadan bağlanmaktadır. 

Söz konusu kavşaklar ile Kahramanmaraş'ın, Tarsus Ayr.- Gaziantep Otoyoluna 
bağlantısı sağlanmaktadır. Narh Kavşağı 7,038 Km., Nurdağı bağlantı yolu ise 3,9 Km. 
uzunluğunda gidiş-geliş olarak ikişer şeritli bölünmüş yol halinde projelendirilmiş olup, 
(Tarsus-Pozantı)' Ayr.-Adana-Gaziantep Otoyolunun bağlantı yollm''kapsamında,, yâpftm 
çalışmaları tamamlanmıştır. Narh Kavşağının geçici kabulü 11.12.1903'de, Nurdağı Bağlantı 
Yolunun geçici kabulü de 21.05.1998 tarihinde yapılarak trafiğe açılmıştır. Bunun dışında, 
Kahramanmaraş ili sınırları dahilinde başka bir otoyol ptojesi bulunmamaktadır. 
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75.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, Bodrum 'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/124) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sayın Hilmi GÜLER 
tarafından yazdı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 15.01.2003 

Muğla Milletvekili 

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da sık sık elektrik kesilmesi, 
turizm faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yaşamakta olduğumuz ekonomik darboğazda turizm gelMerimizin önemi bir kat daha 
artmakta olup, sorunun acilen çözülmesi hükümetinizce de öncelikler sıralamasında olması 
gerekir. 

1- Bakanlığınızın Bodrum elektrik kesintilerinin acilen çözümü konusunda çalışmaları 
var mıdır? 

2- Çalışmalarınız varsa ne kadar sürede tamamlamayı planlıyorsunuz? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.Û.23.300^/// * 
Konu ".Yazılı Soru Önergesi o SUBM W 

1902 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığımın 20.01.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/124-
454/2375 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'in tarafıma tevcih ettiğit 7/124-454 esas no'lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu Maddesi gereği TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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MUĞLA MİLLETVEKİU SAYIN ALİ ARSLAN'IN YAZILI 
SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/124-454) esas no'lu 

SORU 1: 

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da sık sık elektrik kesilmesi, 
turizm faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yaşamakta olduğumuz ekonomik darboğazda turizm gelirlerimizin önemli bir kat 
daha artmakta olup, sorunun acilen çözülmesi hükümetinizce de öncelikler 
sıralamasında olması gerekir, 

Bakanlığınızın Bodrum elektrik kesintilerinin acilen çözümü konusunda 
çalışmaları var mıdır? 

CEVAP 1: 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü elemanları tarafından oluşturulan bir komisyon 

Bodrum' a giderek Trafo Merkezlerinde inceleme yapmışlar ve bu inceleme sonucunda ; 
Orta Gerilim Elektrik Şebekesinde, nem ve rutubetten kaynaklanan elektrik kesintilerinin 
kalıcı olarak çözümlenebilmesi için * açık tesis ' olarak tesis edilen orta gerilim 
hücrelerinin SF 6 gazı yalıtımlı 'tam kapalı' metal muhafazalı hücreler ile değiştirilmesi 
gerektiği tespit edilmiştir. 

Buna göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğü stoklarında bulunan SF 6 gazı yalıtımlı 
'tam kapalı' metal muhafazalı hücreler hemen tesis edilecektir. Geriye kalan sorunlu 
tesislerde ise, mevcut dahili tip malzemeler sökülerek yerine harici tip malzeme montajı 
yapılacaktır. 

Ayrıca.TEDAŞ Genel Mtidürlüğü'nün 2003 yılı yatırım programında Bodrum 
Elektrik Şebekesi için 350 milyar TL ödenek ayrılmıştır. 
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SORU 2: 
Çalışmalarınız varsa ne kadar sürede tamamlamayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 2: 
Hemen yapılacak işler, sistemin enerjili olması nedeniyle zorunlu elektri 

kesintisinin süresine ve montajı yapacak eleman sayısına göre 2 - 3 ay sürebllecektiı 
2003 Yılı Yatırım Programındaki işlerin gerçekleşme süresiise yaklaşık bir yıldır. 
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16.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, İzmir'in bazı ilçelerinde tabiî afetten zarar gören çift
çilere yapılacak yardıma ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
(7/125) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü 

tarafindan yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

irip-
Oğuz OYAN 
izmir Milletvekili 
CHP Grup Başkanvckili 

1. İzmir ili Bayındır ilçesinde 14-16 Eylül 2002 tarihinde şşın yağış, dçdu ve fırtına 

nedeniyle tarımsal alanlarda meydana gelen zarar'^için İlçe Hasar Tespit 

Komisyonunun belirlediği karşılıksız maddi yardım ' ödemeleri ne zaman 

gerçekleştirilecektir? 

2. Tire ve Bayındır ilçelerimizde meydana gelen afetten dolayı yüzde 40'dan az zarar 

gören ancak, başka.geliri bulunmaması dolayısıyla tarımsal faaliyetlerim devam 

ettiremeyecek ve geçimim sağlayamayacak duruma düşen çiticilerimize yardım için 

bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Tabii afetlerden tanm kesiminin gördüğü zararın karşılanmasında yürürlükteki 

mevzuat yetersiz kalıyorsa, buna yönelik bir yasal düzenleme yapmayı planl'fyor 

musunuz? 

4. Afete maruz kalan bölge çiftçilerine, yeniden eski üretim güçlerine kavuşmalarını 

hızlandırmak amacıyla, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde öncelik . tanımayı 

düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
TARIM ve KÖYİŞUERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI ; KDD.SÖ.1/01 A O ...701/2003 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

0 3" ŞUBAT 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

iLGi -.20.01.2003 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/125-461/2382 sayılı yazınız.' 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'a ait 
7/125-461 esas no'lu , yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin Bakanlığımız 
görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Oğuz OYAN 
İzmir Milletvekili 

Esas No : 7/125-461 

Soru-1-lzmir ili Bayındır ilçesinde 14-16 Eylül 2002 tarihinde aşırı yağış, dolu ve 
fırtına nedeniyle tarımsal alanlarda meydana gelen zarar için İlçe Hasar Tespit 
Komisyonunun belirlediği karşılıksız maddi yardım ödemeleri ne zaman 
gerçekleştirilecektir. 
Cevap-1-İzmir iJi Bayındır ilçesinde 14-16 Eylül tarihinde aşırı yağış ve dolu 
sonucunda 13 köyde 341 çiftçi ailesine ait 17561dekar tarımsal alanın % 53 oranında 
zarar gördüğüne dair Valilik tarafından alınan 18.10.2002 tarih ve 5 No'lu (I Hasar 
Tespit Komisyon Kararı bakanlığımıza intikal etmiştir. 

2003 yılında Genel Bütçeden yeterli ödenek aktarıldığı taktirde 2090 Sayılı 
Kanun çerçevesinde zarar gören çiftçilere yardım yapılabilecektir. 

Soru-2-Tire ve Bayındır ilçelerimizde meydana gelen afetten dolayı yüzde 40'dan az 
zarar gören ancak, başka geliri bulunmaması dolayısıyla tarımsal faaliyetlerini devam 
ettiremeyecek ve geçimini sağlayamayacak duruma düşen çiftçilerimize yardım için 
bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 
Cevap-2-2090 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin B bendine göre ürünlerin , canlı cansız 
üretim araçlarının ve tesislerinin %40 üzerinden az zarar görmesi halinde, kredi alma 
imkanı olmaması , başka geliri bulunmaması dolayısıyla tarımsal faaliyetini devam 
ettiremeyecek ve geçimini sağlayamayacağı durumlarda yardım yapılabileceğinin 
belirtilmesine rağmen ödenek yetersizliği nedeniyle bu güne kadar söz konusu 
madde çalıştırılamamıştır. 

Soru-3-Tabii afetlerden tarım kesiminin gördüğü zararın karşılanmasında yürürlükteki 
mevzuat yetersiz kalıyorsa , buna yönelik bir yasal düzenleme yapmayı planlıyor 
musunuz? 
Cevap-3- 2090 Sayılı tabii afetlerden zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanunun Fon ile ilgili Maddelerinin 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak 
üzere kaldırılması nedeniyle oluşan mevzuat boşluğunu önlemek amacı ile 
hazırlanan " Tabii afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında 
Esas ve Usuller" Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 03.06.2002 tarihinde 
imzalanarak uygulamaya konulmuş olup, tabii afetler nedeniyle tarımsal varlıkları 
zarar gören üreticilere bu çerçevede yardımlar yapılmaktadır. 

Ayrıca Tarım Ürün Sigortası Kanunu ile ilgili çalışmalar Hazine 
Müsteşarlığınca yürütülmektedir. 
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Soru-4-Afete maruz kalan bölge çiftçilerine, yeniden eski üretim güçlerin 
kavuşmalarını hızlandırmak amacıyla, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde öncel 
tanımayı düşünüyor musunuz? 

Cevap«4)31 Ekim 2002 tarih ve 24922 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanara 
yürürlüğe giren Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çifti 
Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişki 
Tebliğin 1.maddesi uyarınca." 31-07-2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete'd 
yayımlanan" Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu amaçla Çiftçi Kay 
Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2002/41 )' in 8.ci maddesindı 
yer alan "2002 yılı DGD ödemelerine müracaat eden çiftçilere ait bilgilerin , Bile 
işlem Merkezindeki kayıt sistemine girişinin ve kontrollerinin tüm il ve ilçelerdi 
tamamlanmasını ve ön denetiminin bitirilmesini müteakiben başlanır. İllere ait ödeme 
planı Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından belirlenir" ibaresi madde metnınder 
çıkarılmıştır." şeklindeki değişiklik nedeniyle , illere yapılacak olan DGD Ödemeleri 
Hazine Müsteşarlığı tarafından nakit alış planına göre ödeme planı çıkartılara! 
yapılmaktadır. İzmir iline ait,2002 yıl» icmalleri, Bakanlığımızca kontrolleri yapıldıkta! 
sonra , 25/10/2002 tarihinde ödemeleri yapılmak üzere Hazine Müsteşarlığın* 
gönderilmiştir. Ödeme tarihi Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir. 
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17.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, Yeşilırmak ıslah çalışmalarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/130) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER 
tarafindan yazılı olarak cevaplandınlmasım delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 

Orhan Ziya DİREN 
Tokat MiUetvdt 

Yeşilırmak Tokat İli için hayati öneme sahip bir sa^aynağıdır.Günümüzde 
Yeşilırmak havzası hızla kirlenmekte, su israfı had safhalaFa^ulaşmaktadır.Yeşilırmak'm 
bitmesi yada kirlenmesi demek Tokat'ın yaşam kaynağımn tükenmesi demektir. 

Bu amaçla; Yeşilırmak ıslah çalışmalarına 1993 de başlanmış olup, 2004 
yılında bitirilmesi hedef edinilmiştir. 

Bu bilgilerin ışığında; 

1-Yeşilırmak Islah çalışmaları bugün itibariyle ne safhadadır? 

2-2003 yılında bu projeye ne kadar ödenek ayırmayı öngörüyorsunuz ? 

3-Yeşilırmak Havzası Islah-îkmal Projesinin yer aldığı" global nitelikli 
tamamlama projesinin,hedef bitirme tarihi olan 2004 'de tamamlanması için ne 
gibi önlemler planlıyorsunuz. 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- Us 
Konu : Yazılı Soru önergesi .. r -. »ortf 9QÛİ 

-'M 901 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 22.01.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/130-473/2414 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Orhan Ziya DİREN'in tarafıma tevcih ettiği 7/130-473 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 Maddesi gereği, DSİ Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ZİYA DİRENMN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/130-473) 

Soru 1 : 

Yeşilırmak Tokat İli için hayati öneme sahip bir su kaynağıdır. Günümüzde 

Yeşilırmak havzası hızla kirlenmekte, su israfı had safhalara ulaşmaktadır. Yeşilırmak'ın 

bitmesi yada kirlenmesi demek Tokat'ın yaşam kaynağının tükenmesi demektir. 

Bu amaçla; Yeşilırmak ıslah çalışmalarına 1993 de başlanmış olup, 2004 yılında 

bitirilmesi hedef edinilmiştir. 

Bu bilgilerin ışığında; 

-Yeşilırmak Islah çalışmaları bugün itibariyle ne safhadadır? 

Covap 1 : 

TOKAT-YEŞİLIRMAK ISLAHI: 

Yukarı Yeşilırmak Kazova II. Merhale projesi kapsamındaki Kazova Yeşilırmak 
Islahı kapsamında iki adet proje bulunmaktadır. 

1 no.lu projo : Tarihi Pazar köprüsünden (km: 0+000) başlayıp, Gümenek 

regülatöründe (km: 32+000) son bulmaktadır, Bugüne kadar Tokat F'azar tarihi köprüsü 

(km: 24+200) ile Söngüt köprüsü (km: 9+170) arası belirli aralıklarla yarısı, Tokat-Merkez 

tarihi köprüsü (km: 24+200) ile Gümenek regülatörü (km: 32+000) arasının tamamı şedde 

taş tahkimat ve canlı iksalı olarak bitirilmiştir. 

2 no.lu proje : Gümenek regülatöründen (km: 0+000) başlayıp Tokmakkaya 

regülatöründe (km: 15+473) son bulmaktadır. Bugüne kadar Gümenek regülatörü 

(km: 0+000) ile km: 9+500 arası (Yalancı deresini km: 9+400 geçtikten sonra) bitirilmiştir. 

Km: 9+500 ile km: 15+473 arasına başlanılmamış olup, Yeşilırmağın ıslahına makine ve 

akaryakıt imkanları ölçüsünde devam edilmektedir. 
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2002 yılında Söngüt köprüsü (km: 9+170) ile Tokat-Merkez tarihi köprü arası 

(km: 24+200) ıslah çalışmalarına devam edilmiş olup, 2002 yılında Söngüt köprüsü ile 

merkez tarihi köprü arasında (km: 14+550) ile (km+400) arası 850 m, çift taraflı şedde 

inşaatı ve 2002 yılında yapılan sağ sahilde taş tahkimatı bitirilmiştir. 

Soru 2 : 

2003 yılında bu projeye ne kadar ödenek ayırmayı öngörüyorsunuz? 

Cevap 2 : 

2003 yılı ödenek ihtiyacı, İdarenin makine ve akaryakıt imkanları ölçüsünde 

Yeşilırmak ıslah çalışmalarına devam edilmekte olup, ödenek nisbetinde taş tahkimat işi 

yaptırılacaktır. 

2003 yılında projeye sulamalar dahil 1,250 trilyon TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, 

ancak 18.07.2002 tarih ve 24819 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2003 Yılı Yatırım 

Programı Hazırlama Esasları" genelgesi gereği %25 artışa göre 375 milyar TL. ödenek 

talep edilmiştir. 2003 yılı ödeneği henüz kesinlik kazanmamıştır. 

Soru 3 : 

Yeşilırmak Havzası Islah-lkmal Projesinin yer aldığı global nitelikli tamamlama 

projesinin, hedef bitirme tarihi olan 2004'de tamamlanması için ne gibi önlemler 

planlıyorsunuz? 

Cevap 3 : 

Tamamlama projelerine 2003-2004 yıllarında ihtiyaç duyulan ödeneğin temin 

edilmesi halinde Yeşilırmak ıslahı inşaatı 2004 yılında tamamlanabilecektir. 
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18.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, buğday tohumu ve zirai ilaçlara ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (137) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

. Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 15.01.2003 

Trakya Bölgemizde son yılarda yoğunlaşan şikayetlerin bir bölümünün, 
buğday üretimindeki tohum kullanımından kaynaklanan verim ve kalite düşüklüğüne 
bağlı olduğu ileri sürülmektedir. 

Tohum ithalatı ve üretiminin kontrol ve denetiminde yaşanan sorunlar, hem 
kalitesiz tohum kullanımını artırmakta hem de buğdayda görülen hastalık ve 
zararlılarda artışa neden olmaktadır. Buğday ürününde görülen hastalık ve 
zararlılardaki bu artış, zirai Hac kullanjmını da artırmakta, gelinen noktada buğdayda 
yaşanan verim ve kalite düşüklüğünün yanı sıra, bilinçsiz ve yoğun tarım ilacı 
kullanımı nedeniyle toprak, su ve havada yaşanan kirlenme Türk tarımında telafisi 
güç yeni sorunlara yol ifade edilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak, 

1- Ülkemizde kullanılan buğday tohumu ve zirai ilaçların ne kadarı •İthal* 
edilmekte, ne kadarı ülkemizde üretilmektedir? 

2- Tohum ve zirai ilaçların ithalatı, ve üretiminde ne tür bir kontrol ve denetim 
uygulanmaktadır? 

3- Tohum ve zirai ilaç üreten veya ithal eden firmaların kurulması ve 
faaliyetlerinde hangi kriterler gözetilmekte, bu firmalar nasıl denetlenmektedir? 

4- Zirai Araştırma Enstitülerinin, sayıları hızla artan tohum üretim firmaları 
nedeniyle yavaş yavaş devre dışı bırakıldığı İleri sürülmekte, bu nedenle Zirai 
Araştırma Enstitülerinin sistemli bir biçimde geri plana itilmekte -olduğu iddia -
edilmektedir. Söz konusu iddiaları, Zirai araştırma Enstitülerinin görev ve yetkileri 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

5- Bölge ve illere göre ekimi tavsiye edilen buğday çeşitlerinin kontrolü nasıl 
yapılmaktadır? 

6- Bölgelerdeki tohumluk satış bayilerinin faaliyetleri nasıl denetlenmektedir? 
7- Böyle bir denetim yapılıyorsa, Trakya Bölgemizde bu yıl çiftçilerimize 

satılan ve ekimi yapılan tohumlarda görülen don olayları nasıl açıklanabilir? Don 
olayına maruz kalan tohum çeşitlerinin adaptasyon denemeleri yapılmış mıdır? Söz 
konusu olumsuzluk sonucu meydana gelecek zararların telafisi İçin nasıl bir program 
öngörülebilir? 

8- Trakya Bölgemizde buğday Üretiminde yaşanan kalite ve verim düşüşü ile 
ilgili olarak ne tür önlemler alınması düşünülmektedir? 

Enis TÜTÜNCÜ 
ıklrdağ Milletvekili 
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T,C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/ ^ ^ .../01/2ÛÛ3 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

ÜS ŞUBAT 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ .-22.01.2003 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/137-487/2446 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis 
TÜTÜNCÜ'ye ait 7/137-487/2446 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Sami GUÇLU 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Milletvekili 

Esas No :7/137-487 

Trakya Bölgemizde son yıllarda yoğunlaşan şikayetlerin bir bölümünün, buğday 
üretimindeki tohum kullanımından kaynaklanan verim ve kalite düşüklüğüne bağlı olduğu 
ileri sürülmektedir. 

Tohum ithalatı ve üretiminin kontrol ve denetiminde yaşanan sorunlar, hem 
kalitesiz tohum kullanımını artırmakta hem de buğdayda görülen hastalık ve zararlılarda 
artışa neden olmaktadır. Buğday ürününde görülen hastalık ve zararlılardaki bu artış, 
zirai ilaç kullanımını da artırmakta, gelinen noktada buğdayda yaşanan verim ve kalite 
düşüklüğünün yanı sıra, bilinçsiz ve yoğun tarım ilacı kullanımı nedeniyle toprak, su ve 
havada yaşanan kirlenme Türk tarımında telafisi güç yeni sorunlara yol ifade etmektedir. 

Konuyla ilgili olarak, 

Sorul- Ülkemizde kullanılan buğday tohumu ve zirai ilaçların ne kadarı ithal 
edilmekte, ne kadarı ülkemizde üretilmektedir? 

Cevap 1- Ülkemizde kullanılan sertifikalı buğday tohumluğunun 2002 yılı üretim 
miktarı 72.775 ton, ithalat miktarı ise 129 ton'dur. Yaklaşık olarak 7,000 ton zirai 
mücadele ilacı ithal edilmekte ve 24,000 ton zirai ilaç üretilmektedir. 

Soru 2-Tohum ve zirai ilaçların ithalatı ve üretiminde ne tür bir kontrol ve denetim 
uygulanmaktadır? 

Soru 3' Tohum ve zirai ilaç üreten veya ithal eden firmaların kurulması ve 
faaliyetlerinde hangi kriterler gözetilmekte, bu firmalar nasıl denetlenmektedir? 

Cevap 2-3-Tohumluk üreticisi kuruluşlara Ülkesel Tohumluk Tedarik Dağıtım ve 
Üretim Programı kitabında yer alan genelgeler çerçevesinde tohumluk ithalat izni 
verilmekte olup, ithalat yapacak kuruluşlardan; 

-İthal edilecek çeşidin yurt içinde üretim izni almış, tescil edilmiş ya da ticari sebze 
tohumluğu olarak kayıt altına alınmış olması, 

-İhracatçı ülkelerden alınmış tohumluk sertifikası (OECD Tohumluk Sertifikası), 
OECD Sertifikasyon sistemine dahil olamayan türlerde ise ISTA Sertifikası), 

-İhracatçı ülkeden Bitki Sağlık Sertifikası, 
-Tohumluk Yetiştirici Belgesi, 
-Proforma Fatura istenmektedir. 
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Ojemizde Bakanlığımızca ruhsatlı zirai mücadele ilaçlan; 
-Bozukluğundan şüphe, 
-Piyasa kontrolü 
-Fabrika kontrolü(imalat kontrolü) 
-Etiket kontrolü 
-Bayi ve toptancı kontrolü başlıkları altında kontrol edilmektedir. 

İlaç kontrolleri bayi ve toptancılardan alınan ilaç numuneleri üzerinden 
yapı/maktadır. Kontrolde ülke genelinde Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü ağırlığı çekmekte, Marmara Bölgesindeki bayi ve toptancılarda 
bulunan ilaçlar ile fabrika kontrolleri ise İstanbul İl Müdürlüğü Ziraî Mücadele İlaçları 
Kalite Kontrol Şefliğince yapılmaktadır. 2003 yıl» içerisinde söz konusu kontroller yoğun 
olarak devam edecektir. 

İthal edilen tohumluklar; ithalat için yetkilendirilen illerde; İl Müdürlüğü Bitki 
Koruma Şube Müdürlüğü veya Zirai Karantina Müdürlüğünde görevli inspektörlerce 
kontrol edilir. Zirai Karantina Yönetmeliğindeki şartlara uygun alan tohumlardan numune 
alınarak Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerine analize gönderilir, analiz sonucunda 
temiz olanların girişine izin verilir. Bulaşık bulunanlar ya mahrecine iade edilir ya da imha 
edilir. Deneme amaçlı tohum ithalatında ise Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ve Araştırma 
Enstitüleri denetiminde firmanın belirttiği İllerde denemeler kurulur, deneme süresince de 
kontroller sürdürülür. 

Zirai mücadelede kullanılan pestistt ve benzeri maddelerin üretim izni 6968 Sayılı 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile bu Kanuna bağlı Zirai Mücadele İlaç ve 
Aletleri Hakkında Nizamnamenin 16,17,18,19 ve 20 nci maddeleri gereğince 
yapılmaktadır. Üretim izninde üretim yeri, inşaat planı, üretim yerinde kullanılacak alet 
ekipman, üretim yerinde çalışacak personel, üretilecek ürün (formülasyon olarak) ve 
üretim akış planı vb. konularda bilgi ve belgeler aranmaktadır. Gerek duyulduğunda 
(özellikle teknik madde üretiminde) numunede alınarak analiz yaptırılmakta ve 
değerlendinne sonucuna göre üretim izni verilmektedir. 

Soru 4- Zirai Araştırma Enstitülerinin, sayıları hızla artan tohum üretim firmaları 
nedeniyle yavaş yavaş devre dışı bırakıldığı ileri sürülmekte, bu nedenle Zirai Araştırma 
Enstitülerinin sistemli bir biçimde geri plana itilmekte olduğu iddia edilmektedir. Söz 
konusu iddiaları, Zirai Araştırma Enstitülerinin görev ve yetkileri açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Cevap 4-Tarımsal Araştırma Enstitülerinin güçlü araştırma enstitüleri haline 
getirilmesi, zaman içinde özerk bir yapıya kavuşturulmaları; özel sektörle işbirliği halinde 
çeşit geliştirme ve tohumculuk faaliyetleri; özel sektörce kamu çeşitlerinin satın 
alınmasıyla tohumluk üretimi ile özel sektörün tanıtım ve pazarlamadaki üstün 
kabiliyetinden yararlanılması ve böylece yurt dışından getirilen çeşitlerle tohumluğa 
yapılan ödemelerin azaltfiması, tohumculuk sektörünün teknolojik olarak dışa 
bağımlılığının azaltılması, yerli tohumculuk teknolojisi geliştirilmesi Bakanlığımız ana 
hedef ve stratejilerindendir. Bu nedenle özel sektörün ağırlıklı olarak hakim olduğu 
alan/arda kamu çeşit geliştirme ve tohumluk üretimi çalışmalar/m azaltmak 
düşüncesindeyiz. 

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri Ankara, Adana, Diyarbakır ve izmir'de olmak 
üzere 4 adettir. Ve ithal edilen tohumların analizlerinin yapılmasında yetkilidirler. Ülke 
genelinde ithal edilen tüm tohumların analizleri Adana, Ankara ve İzmir Zirai Mücadele 
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Araştılrrîa Enstitülerince yapıldığından Enstitülerin asıl görevi olan Araştırma konuları 
aksamaktadır. Enstitülerin sayılarının artırılması yanında alet ekipman ve özellikle 
uzman sayısı alanında güçlendirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliğine uyum çalışmaları 
kapsamında yürütülmesi uygun bulunan "Zirai Karantina Laboratuvarlarının Kurulması" 
isimli projede 4 ilde karantina laboratuvarı kurulması hedeflenmektedir. Böylece Avrupa 
Birliği ile haberleşme ağı kurulacak ve bitkisel ürün analizlerinin daha hızlı ve etkin bir 
şekilde yapılması sağlanacaktır. Bu şekilde Enstitülerimizdeki uzmanlarda asıl konuları 
olan araştırmaya daha fazla zaman ayırabileceklerdir. 

Soru 5-Bölge ve illere göre ekimi tavsiye edilen buğday çeşitlerinin kontrolü nasıl 
yapılmaktadır? 

Cevap 5-Araştırma enstitüleri değişik bölgeler için geliştirdikleri çeşitlerin uyum 
kabiliyetlerini deneme ve demonsrasyonlar sonunda ortaya koymakta, bu bilgiler 
enstitüler tarafından doğrudan çiftçiye aktarılmakta veya İl Müdürlükleri marifetiyle 
yayımı yapılarak çiftçiye ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Tarımsal Üretim ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tohumluk dağıtım kitapçıklarında da 
enstitülerce ortaya konan teknik tavsiye bilgileri yer almaktadır. 

Araştıma Enstitülerinin adaptasyon ve ıslah çalışmaları sonucunda elde ettikleri 
olumlu sonuçların üreticiye aktarımı II Müdürlüklerimiz ve Üretme İstasyonlarımızdaki 
geliştirme çalışmaları adı altında yapılan demonstrasyon uygulamaları ile üreticiye 
aktarılmaktadır. 

Soru 6- Bölgelerdeki tohumluk satış bayilerinin faaliyetleri nasıl 
denetlenmektedir? 

Cevap 6-Ülkemizde 3023 adet tohumluk satış bayi bulunmaktadır. Bu bayiler 308 
sayılı Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ile bu Kanuna 
bağlı Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümleri gereğince Tarım II Müdürlükleri tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. 
308 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde "tohumluk yetiştiren satan, dağıtan ithal ve ihraç 
eden bütün özel ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliğe haiz olmasa dahi devlete katma ve özel 
bütçeli dairelere belediyelere ve iktisadi devlet teşekküllerine ait işletme ve kurumlar bu 
kanun hükümleri dahilinde Tarım Bakanlığı'nın teftiş ve denetlenmesine tabidir " 
denilmektedir. Bu hüküm gereğince tohumlukların üretimi, satımı, dağıtımı sürekli olarak 
kontrol altında tutulmaktadır. 

Soru 7-Böyle bir denetim yapılıyorsa, Trakya Bölgemizde bu yıl çiftçilerimize 
satılan ve ekimi yapılan tohumlarda görülen don olayları nasıl açıklanabilir? Don olayına 
maruz kalan tohum çeşitlerinin adaptasyon denemeleri yapılmış mıdır? Söz konusu 
olumsuzluk sonucu meydana gelecek zararların telafisi için nasıl bir program 
öngörülebilir? 

Cevap 7- Ülkemizde Ziraat Fakülteleri, Kamu Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve 
Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları tarafından ülke ve bölge uygun çiftçi ve 
pazar talepleri doğrultusunda bitki çeşitlerinin ıslahı ve geliştirilmesi faaliyetleri 
sürdürülmekte olup, ıslah edilen bu çeşitlerin adaptasyon denemeleri, farklılık, 
yeknesaklık ve durulmuşluk denemeleri Bakanlığımız tarafından tamamlanarak çeşitler 
Ziraat Fakülteleri, Bakanlık Temsilcileri, Araştırma Enstitüleri Uzmanları, Özel Sektör 
Tohumculuk Kuruluşları, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin temsilcilerinden oluşan 12 
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kişilik * bîr komite tarafından görüşülerek temsil edilmektedir. Yukarıda sözü edilen 
denemelerde çeşitlerin verim, kalite, hastalık ve zararlılar, dayanıklılık, soğuğa 
mukavemet ve iklim şartlarına adaptasyon kabiliyetleri belirlenerek üstün olduğu tespit 
edilen çeşitler Komiteye sunulmaktadır. Trakya Bölgesinde ekimi yapılan ve ülkemizde 
tescilli olan buğday çeşitleri de bu denemelerde özellikleri belirlenerek tescil 
edilmişlerdir. Ancak bitki çeşitlerinin iklim şartlarına reaksiyonu ve özellikle don 
olaylarından etkilenmesi sadece çeşitlerin özelliği veya kullanılan tohumluğun kalitesi ile 
ilgili bir olay değildir. Yetiştirme şartları ve ekolojik faktörler bu hususta en etkili olaydır. 

Soru 8-Trakya Bölgemizde buğday üretiminde yaşanan kalite ve verim düşüşü ile 
ilgili olarak ne tür önlemler alınması düşünülmektedir? 

Cevap 8-Trakya Bölgesinde buğday üretiminde önemli problemlerden birisi 
olarak; özellikle Balkan Ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinden kontrolsüz tohumluk 
getirilmesi ve münferit çiftçilerce ekilmesi alışkanlığı sonucunda üretimde çok çeşit yer 
alması gösterilebilir. Kontrolsüz ve kaçak tohum girişlerinin gümrük kontrolleri yanısıra, 
çiftçilerin bilinçlendirilmesiyle bu tohumlukların kullanılmalarının önlenmesi, ayrıca çok 
fazla sayıda olmayan kalite kriterleri uygun, özellikle kırmızı sert buğdaylardan kamu 
araştırma kuruluşları tarafından geliştirilen çeşitlerin veya denenerek yurtdışından 
getirtilen çeşitlere ait sertifikalı tohumlukların ekilmelerinin sağlanması, süneye hassas 
olduğu bilinen özellikle beyaz çeşitlerin ekimlerinden kaçınılması gerekli görülmekte 
olup, buna yönelik yayım çalışmaları sürdürülmektedir. 

Buğdayda kalite ve verimi etkileyen en önemli faktörlerden biri buğday yetiştirme 
tekniğidir. Bu nedenle mahalli tarım teşkilatlarınca bu eğitim çalışmaları da 
sürdürülmektedir. 

Ülkemizde 133 adet tescilli buğday çeşidi bulunmaktadır. Bu buğday çeşitlerinin 
özellikleri bilinmektedir. Dolayısıyla bu çeşitlerin bölgeye uyumlu olup olmadığı verim ve 
kalite özellikleri Bakanlığımızın ilgili kuruluşları vasıtasıyla çiftçilerimize bildirilmektedir. 
Çiftçiler kendi toprak ve iklim özelliklerine göre en uygun çeşidi bu çeşitlerin arasından 
seçmektedir. Ayrıca bölgede faaliyet yürüten Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölgeye uygun buğday çeşitlerinin 
ıslahı ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 
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19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarımsal kooperatiflerin kredilendirilmesine ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/139) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

L Tarımsal Kooperatiflerin kredüendirilmesi hangi ölçütlerle 
düzenlenmiştir? 

2. Herkes için geçerli, objektif ölçütler haricinde, kullanılmakta olan zımmî 
ölçütler olmuş mudur? 

3. Adana İlimizin Ceyhan ilçesinde 1998 senesinde tamamlanmış olan 
"Kurfkulağı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" şimdiye kadar 
desteklemelerden faydalandırılmamıştır. Bölgedeki benzeri 
kooperatiflerin daha geç tarihli müracaatları olduğu halde desteklendiği 
hususunda aldığımız duyumlar doğru mudur? Doğru ise sebepleri 
nelerdir? 

4. "Kurtkulağı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin tahsisatının ne zaman 
verilmesi düşünülmektedir? 
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T.C. 
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.S.Ö.1.01/ ..701/2003 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

0 3 ŞUbAi &m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 23.01.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/139-501/2491 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen, Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU' na ait 7/139-501 

nolu yazılı sora önergesine ilişkin bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr. Sadi GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla BAŞOĞLU 
ADANA Milletvekili 

Önerge Nosu : 7/139-501 

SORU l)Tarımsal kooperatiflerin kredilendirilmesi hangi ölçütlerle 
düzenlenmiştir? 

CEVAP 1) Tarımsal kooperatiflerin kredilendirilmesi "Tarımsal 
Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik" 
esasları doğrultusunda yapılmaktadır. 

Yönetmeliğin 6. maddesindeki programa alınan esaslarında; 
kooperatifin kanunî organları teşekkül etmiş ve faaliyette bulunması, kredi 
için yönetim kurulunun müracaatta bulunması, projelerde ortakların en az 
%60'ını geçiminin tamamım veya bir kısmım desteklenecek proje 
konusunda tarımsal üretimde bulunarak sağlanması, sosyo-ckonomik 
etütlerin değerlendirilmesi, projenin gerektirdiği arsa, nakdî bloke veya fiili 
gerçekleştirme şartlarının ve gerekli Öz kaynak iştiraki sağlanabileceğinin 
tespiti, ortakların ikamet ettiği çalışma bölgesinin ana sözleşmede tespiti 
yatırımların kredilendirilmesinde tesisin ekonomik ve teknik geçerliliği ile 
bu yönetmeliğin proje esaslarına uygunluğunun etütle tespiti ve 
fizibilitesinin bakanlığımızca kabul edilmesi, kooperatifin asgari ortak 
sayısına ve öz varlığına sahip olması gerekmektedir. 

Programın uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'a 
göre "Ortakların Mülkiyetinde" proje uygulayan kooperatiflerin 
ödenekleri Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Global olarak verilmekte 
olup, isimlendirilmesi bakanlığımızca yapdarak Devlet Planlama 
Teşkilatına bilgi verilmek suretiyle yapılmaktadır. 

SORU 2)Herkes için geçerli, objektif ölçütler haricinde, 
kullanılmakta olan zımmi ölçütler olmuş mudur? 

CEVAP 2) Bütün kooperatiflerin kredilendirilmesinde objektif 
ölçütler geçerli olmuştur. 

SORU 3)Adana ilimizin Ceyhan ilçesinde 1998 senesinde 
tamamlanmış olan "Kurtkulağı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi* şimdiye 
kadar desteklemelerden faydalandırılmamıştır. Bölgedeki benzeri 
kooperatiflerin daha geç tarihli müracaatları olduğu halde desteklendiği 
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hususunda aldığımız duyumlar doğru mudur? Doğru ise sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 3) Adana iline şimdiye kadar programa giren illerin proje 
konusu alma ve programa girme tarihleri aşağıda belirtilmiştir. 

Aladag-Kıcak 
Saimbeyli-Avcıpman 
Aladag-Paskökez 
Karaisah-Pirili 
Karaisalı-Ccvherli 
Tufanbeylİ-Kayarcık 
Feke-Gedikli 
Yttre&İr-JKükçüler 
Ceyhan-Birkcnt-Beklrü 
Kazan-Yassıcalı 
İmamofclu-Saygeçit 

Ort.Mülk.Süt Sığırcılığı 
Ort.Mülk.SÜt Sığırcılığı 
Ort.Mülk.Süt Sığırcılık 
OrtMülk.Süt Sığırcılık 
Ort.Mulk.SütSıfcrcılı£ı 
Ort.Mülk.Süt Sığırcılığı 
OrtMülk.Süt Sığırcılığı 
Ort.Mülk.Süt Sığırcılığı 
Ort.M1Uk.Dam. SjfcYet. 
OrtMülk.Süt Sığırcılığı 
OrtMülk.Dam. Sıfc.Yet 

Proje Konusu 
24.02.1992 
11.08.1995 
19.09.1996 
11.08.1998 
16.12.1997 
29.04.1998 
15.05.1998 
14.06.2001 
14.01.1999 
15.12.2000 
18.02.2000 

Program Yılı 
1995 
1995 
1999 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 

Kooperatiflerin yılı içerisinde desteklenmeleri, bekleyen kooperatif 
sayısının çok olması ve yetersiz ödenek verilmesi nedeniyle yılı içerisinde 
olamamaktadır. Ortaklar mülkiyetinde Süt Sığırcılığı projesinin 2002 yılı 
program ödeneği 7 trilyon 550 milyar TL olmasına karşın 550'nin üzerinde 
kooperatif desteklemeyi beklemektedir. Bu durumda kaynakların rantabl 
kullanılabilmesi için kooperatiflerin yılı içindeki durumları (ahır durumu, 
ortak sayısı, idari ve hukuki durumu vb.) da göz önüne alınarak programa 
alınmaktadır. 

SORU 4) "Kurtkulağı tarımsal Kalkınma Kooperatifi" nin 
tahsisatının ne zaman verilmesi düşünülmektedir? 

CEVAP 4) Ceyhan-Kurtkulağı Tarımsal Kalkınma kooperatifi ise 
bakanhğimızdan 05.08.1999 tarihinde Ortaklar Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı 
proje konusu almıştır. 

Genel bütçeden yeterli ödenek alındığı taktirde programa 
alınabilecektir. 
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20.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, özel dersane ve kurslarla ilgili gündem dışı konuş
ma istemine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/169) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.01.2003 

' 1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 13,12.2002 tarihinden başlamak 
üzere 8 kez Özel Dershaneler ve Özel Kursların sorunlannı anlatmak üzere söz istememe 
rağmen neden söz verilmemiştir? Daha sonra söz isteyenlerden 17 tanesi ilk hafta söz 
almasına rağmen söz sırası neden bana gelmemiştir? Buradaki ölçü nedir? Değerlendirmede 
neyi esas almaktasınız? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/169-590/2746 3 , 0 2 - ^ 

Konu: 

Sayın îacidar SEYHAN 
Adana Milletvekili 

İLGİ: 24.1.2003 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Özel dersane ve kurslarla İlgili gündem dışı'konuşma istemine ilişkin ilgi 
önergenizde yeralan sorunuz aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün "Gündem dışı konuşma" başlıklı 59 uncu 
maddesine göre, Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele 
hallerde beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı 
söz verilebilmektedir. Gündem dışı söz alma istemleri, aylık olarak düzenlenen Genel Kurul 
Başkanlık Divanı nöbet çizelgesine göre o birleşimi yöneten Başkan veya Başkanvekilinin 
takdirine tabidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
0 0 i 

DEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI : 1 

30 UNCU BİRLEŞİM 

4 . 2 . 2 0 0 3 SALI 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

2 

3 

4 

5 _ _ 

6 

7 

8 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/2,6) Esas Numaralı 
4.2.2003 Salı Meclis Araştırması Komisyonu 
Saat: 10.00 5.2.2003 Çarşamba 
5.2.2003 Çarşamba Saat: 13.00 
Saat : 10.30 * Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Turizm Komisyonu 5.2.2003 Çarşamba 
4.2.2003 Sah Saat: 13.30 
Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
30 UNCU BİRLEŞİM 4 . 2 . 2003 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

5$ 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

>q5< 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

- 3 -



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 Milletvekilinin, Tuz Gölü'ndeki kirlenmenin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

2. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 42 Milletvekilinin, trafik kazalarına karışan belli bir 
marka yolcu otobüslerinin teknik kusurları olduğu ve firmanın mahkeme kararlarına müdahale ettiği 
iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 1Ö5 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

3. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
i I i skin önergesi (10/8) 

4. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergun Dağcıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Pamukbank'm Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

5. • - Tokat Milletvekili Mehmet Ergun Dağcıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan malî kaynağın 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 30 Milletvekilinin, Amik Gölü kurutularak kazanılan 
arazinin dağıtımı, kullanımı ve bu konulardaki bazı iddiaların araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

8. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 57 Milletvekilinin, belli marka yolcu otobüslerinin teknik 
kusurları olduğu ve Konya Karapınar'daki trafik kazası sonrası süreçteki nüfuz suiistimali iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

9. - Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu 
eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası 
açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

11. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 41 Milletvekilinin, tanm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

14. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığfnın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde usulsüzlükler ve 
yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına 
ilişkin önergesi (10/21) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

15. - İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu ve 82 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
yeterince gelişmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/23) 

16. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 54 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârlar ile 
KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/24) 

17. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

18. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 33 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

19. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Matnak Çöplüğünün yol 
açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

20. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde 
kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan 
sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

21. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 24 Milletvekilinin, Samsun'da kurulma aşamasındaki 
mobil santrallerin ihale ve yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

22. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne Atatürk 
Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

23. - Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 23 Milletvekilinin, Samsun'da kurulma 
aşamasındaki mobil santrallerin yer seçimi süreci ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

24. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer santralın 
ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/32) 

25. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

26. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak Öncelikli, ekonomik ve güvenli 
ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

27. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, Çıraklık Eğitimi Merkezlerindeki 
öğrencilerin sigorta primlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) (2) 

2. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, seralarda kullanılan elektriğin tarifesine ve tarımsal sulama 
kaynaklı elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) (2) 

3. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, esnaf ve sanatkârlara kefalet kooperatifleri aracılığı ile 
kullandırılan Halkbank kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) (2) 

4. - Manisa Milletvekili Hasan ören'in, esnaf ve sanatkârların kredi ihtiyacını karşılayacak bir 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (2) 

5. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, esnaf ve sanatkârlara kefalet kooperatifleri aracılığı ile 
kullandırılan Halkbank kredilerinin kullanım şartlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) (2) 

6. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nm, Antalya'daki kazı çalışmalarına kaynak aktarılıp 
aktanlmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) (1) 

7. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'daki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/72) (I) 

8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) (1) 

9. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, zeytin hastalık ve zararlılarıyla mücadele 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) (1) 

10. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, zeytin alanlarının hayvanlardan korunmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) (1) 

11. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, devlet tasarrufundaki zeytin ekolojisine dahil 
alanlardaki üretim faaliyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) (1) 

12. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun 
toplantılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

13. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Türk Ticaret Bankası emeklilerinin maaşlarının 
ödenmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/78) (1) 

14. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Türk Ticaret Bankası emeklilerinin maaşlarının 
ödenmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) (1) 

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Konya-Ereğli'deki İvriz Kaya Kabartmasının ve 
benzeri tarihi eserlerin korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) (1) 

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, millî eğitim politikasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

17. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, ilk defa kamu hizmetine girecek doktorlann 
açıktan atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/82) 

18. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'da sivil havaalanı kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

19. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray'da 2002 yılı doğrudan 
gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/84) 

20. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, vergi affından sonra, vergisini ödemiş mükelleflere 
yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

21. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, millî kültür stratejisine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/86) 

22. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Karakaya Baraj Gölünde iptal edilen 
feribot seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

23. - Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, Yalova Termal Kaplıca Tesislerinin yönetimindeki 
belirsizliklere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) 

24. - Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, Yalova'nın deprem sonrası bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

25. - Batman Milletvekili M. Nezir Nasıroğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
boşaltılan köylere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

26. - Afyon Milletvekili Halil Unlütepe'nin Afyon SEKA tesislerinin satış bedeline ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/92) 

27. - Afyon Milletvekili Halil Unlütepe'nin, Afyon SEKA İşletmesinin modernizasyonuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/93) 

28. - Afyon Milletvekili Halil Unlütepe'nin, Afyon SEKA İşletmesinin özelleştirilmesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/94) 

29. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, aşı üretimine ve ithaline ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/95) 

30. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çiftçilerin kredi borçlarına ve Ardahan'da doğrudan gelir 
desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) 

31. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Alanya yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 

32. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, muz ithalatına ve tarımsal sulamada kullanılan 
elektrik fiyat tarifelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

33. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in bazı ilçelerindeki çiftçilerin elektrik borçlarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

34. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki okulların elektrik, yakıt ve su borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/100) 

35. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı 
gezilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/101) 

36. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in gecekondu semtlerindeki düşük voltajlı 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

37. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın aile planlamasıyla ilgili açıklamalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/103) 

38. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın hükümetin aile planlaması politikasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

39. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, inşaat aşamasındaki Çermik Devlet Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/106) 

40. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, AKP Genel Başkanının aldığı sağlık raporuna 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/109) 

41. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, AKP Genel Başkanının yurtdışı gezilerindeki 
giderlerin nasıl karşılandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

42. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, sağlık personeli atamalarına ve Ağn'daki hastanelerin 
diyaliz makinası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/110) 

43. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde doğalgaz dönüşüm istasyonu kumlup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/111) 

44. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, tarla ve arsa vasfındaki hazine arazileri üzerindeki 
zilyetliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

45. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL'in özelleştirilmesinin tütün sektörüne etkilerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/113) 

46. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, faaliyete geçmeyen Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/114) 

47. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/115) 

48. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, TARİŞ'in iş planlarının onaylanmamasının nedenine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 

49. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, pamuk ve benzeri ürünlerin destekleme primine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/117) 

50. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, TARİŞ'in, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/118) 

51. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm, Malatya'daki SSK'lı ve BAĞ-KUR'lu hastaların il 
dışına sevk edilmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) 

52. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, sözleşmeli tütün üretimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/120) 

53. - Manisa Milletvekili Hasan ören'in, sözleşmesiz üretilen tütünün akıbetine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/121) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.1.2003 Tarihli ve 4779 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Rapoaı (1/432) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi: 27.1.2003) 

2. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/337) 
(S. Sayısı: 34) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün 
Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Eklerini Teşkil Eden Ev Sahibi Hükümet 
Anlaşması, Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması ve Hükümet Garantisine İlişkin Tecdit ve 
Değişiklik Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/339) 
(S. Sayısı: 35) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) 

4. - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 29.1.2003) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekretaryası İçin Evsahibi 
Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/348) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 30.1.2003) 

® 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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