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].- 4903 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
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3.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un (6/519) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/77) 

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifinin (2/121) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/78) 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 milletvekilinin, ül
kemizdeki demir cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat 
sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/116) 

V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 

1.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın, Sivas Milletvekili 
Selami Uzun'un, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine 
atfetmesi nedeniyle açıklaması 

VI.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun çalışma saatleriyle gündemdeki sıralamanın 

yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/448) (S. Sayısı: 103) 

2.- Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah
kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 

3.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 

4.- Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları raporları (1/286) (S.Sayısı: 60) 

5.- Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; farım, 
Orman ve Köyişleri; Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/602) (S.Sayısı: 198) 

6.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı: 183) 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 84 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 84:15g 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, sigaraya uygulanan vergi oran
larının artırılıp artırılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'm cevabı (7/582) 84:85 

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sağlık kurumlarındaki bazı 
cihazlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/600) 86:89 

3.- Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, Yargıtay üyeleri tarafından 
kişiler aleyhine açılan tazminat davası olup olmadığına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/602) 89:103 

4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, kültür etkinliklerine ayrılan 
ödeneğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
Mumcu'nun cevabı (7/641) 104:105 

5.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, orman yangınlarına karşı 
alınan tedbirlerin zamanlamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/644) 105:107 

6.- Çanakkale Milletvekili İsmail özay'ın, Avrupa Yerel Yönetim 
Özerklik Şartının çekincelerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/719) 108 

7.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un. İSDEMİR'in ERDEMİR'e 
devrine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatıf 
Şener'in cevabı (7/788) 109:111 

8.- Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, özelleştirme kapsamındaki Van 
Sümerbank Kundura Fabrikasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/790) 111:112 

9.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, 
Belediyelerin kurumlara olan borçlarına, 
Belde Belediyelerinin borçlarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı 

(7/739.767) 1 1 3 : 1 I 4 

10.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Avrupa Komisyonu ile 
imzalanan mali destek programına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/526) 115:117 

11.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, yardımcı doçentlerin mali 
durumlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/537) 117:118 

12.- Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin, asgari ücrete ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun 
cevabı(7/561) 118:123 

13.- Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş'in, zorunlu tasarrufların 
kullanımı ve denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın 
cevabı (7/638) 124:127 
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14.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, okul öncesi eğitimin yay
gınlaştırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/640) 

15.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Koç Üniversitesine tahsis 
edilen orman arazisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/647) 

16.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, ABD ile yapılan bazı anlaş
malara ve İncirlik Üssünün konumuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/650) 

17.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Emniyet Teşkilatı görev
lileriyle okullarda ortak eğitim çalışmaları yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/658) 

18.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, Avrasya İşbirliği Eylem 
Plânına, İsrail ile yapılan anlaşmalara ve Kuzey Irak'tan silah kaçakçılığı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/660) 

19.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, tütün fazlasına ve alımlarına iliş
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/762) 

20.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kon-
yaaltı'ndaki trafik yoğunluğuna karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/678) 

21.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, zorunlu tasarruf 
nemalarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/687) 

22.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Karayolları Trafik Yönet
meliğine bir and metni eklenip eklenmeyeceğine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/698) 

23.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Aydın-Didim İlçesi An
tik Milet Kenti içinde yer alan İlyas Bey Camiinin restorasyonuna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı(7/723) 

24.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana-Yüreğir'deki 
Sarıçam deresinin ıslahına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
Pepe'nin cevabı (7/721) 

25.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Erganililerin Ziraat 
Bankası Maden Şubesindeki hesaplarının Halk Bankası Ergani Şubesine 
aktarılıp aktaramayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın 
cevabı (7/860) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner, İsparta İli ile bazı ilçe ve köylerinde meydana gelen sel 

felaketinin neden olduğu hasara ve alınması gereken tedbirlere, 
Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar, Munzur Vadisi üzerinde yapılması planlanan Konaktepe 

I ve II hidroelektrik santrallarının doğa, kültür ve ekolojik dengeye yapabileceği olumsuz etkilere, 
elektrik üretimi için bölgede oluşturulabilecek alternatif çarelere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in, Nusret Mayın Gemisinin müze haline getirilmesi 

için yapılan çalışmalar ile Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Gününe 
ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Güldal Akşit cevap verdi. 

Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluşuyla İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/363) geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
okundu; Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarının hükümete geri verildiği bildirildi. 

Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün'ün, KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik, sosyal, kül
türel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
(10/114), 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 milletvekilinin, Tekel'in özelleştirilmesinin 
sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla (10/115), 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin 
gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının 11/521) (S. Sayısı: 146) görüşmeleri, daha 
önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından, 

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurul
da hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde Eklen

mesi Hakkında (1/605) (S. Sayısı: 179), 
4 üncü sırasında bulunan, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/549) (S. 

Sayısı: 182), 
6 ncı sırasında bulunan, Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında 

(1/396) (S. Sayısı: 122), 
Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben yapılan oylamalardan; 
5 inci sırada bulunan. Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Sigortasının Ticari 

Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması (1/585) (S. Sayısı: 153), 
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7 nci sırasında bulunan, 11 No.'lu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri 
Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 No.'lu Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu (1/607) (S. Sayısı: 184), 

Hakkında Kanun Tasarılarının ise, görüşmelerini müteakiben, elektronik cihazla yapılan 
açı koy lam al ardan; 

Sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısının (1/448) (S. Sayısı: 103) tümünün elektronik cihazla yapılan 
açıkoylamalarında Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

Alınan karar gereğince, 1 Temmuz 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 
19.16'da son verildi. 

Yılmaz Ateş 
Başkanvekili 

Suat Kılıç Mehmet Daniş 
Samsun Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 140 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

27.6.2003 CUMA 
Tasarılar 

1.- Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/628) (Anayasa ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2003) 

2.- Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/629) (Plan ve Bütçe 
ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003) 

3.- Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/630) (Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003) 

4.- Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/631) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003) 

5.- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı (1/632) (Avrupa Birliği Uyum ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003) 

Teklif 
1.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 2422 

Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesiyle Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı Maddesiyle Değişik Ek 7 
nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/156) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003) 

Tezkere 
1.- Özerk Kurumlar Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 

Tezkeresi (3/323) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003) 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirci'n. Bursa-Yenişehir'de TMO'nun hububat alım zamanına 
ilişkin Farını ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.6.2003) 

2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in. Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine doğrudan 
gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

3.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in. hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün. işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma \c Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

7.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 
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Yazılı Soru önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, kamudaki özürlü personel istihdamına ilişkin Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/874) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.6.2003) 

2.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, pasaport müracaatında gerekli belgelere ve alınan üc
retlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

3.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, Marmara depremi sonrası müteahhitler aleyhine açılan 
davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

4.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, özel sektördeki özürlü personel istihdamına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

5.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, bazı harcamaların vergi iadesi kapsamına alınıp alın
mayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003) 

6.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekiminin başka bir 
hastaneye atanmasının nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/879) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

7.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Kuşadası Limanı özelleştirme ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

8.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 
alt-üst geçit, metro ve köprülü kavşak ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

9.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, ibadethane ve imam sayıları ile kadrolara ilişkin Dev
let Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

10.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, branş ve sınıf öğretmeni açığı olup olmadığına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

11.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, geçici işçilere kadro tahsis edilip edilmeyeceğine iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sokak köpeklerine ve hayvan barınaklarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

13.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, namus cinayeti mağdurlarına yönelik tedbir
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

14.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'de tahsilat yetkisi verilmeyen TELEKOM bayilerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

15.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, emniyet müdürlerinin kıdem ve terfi kıstaslarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

No. : 141 
30.6.2003 PAZARTESİ 

Rapor 
1.- Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre; Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/602) (S. Sayısı: 198) (Dağıtma tarihi: 30.6.2003) (GÜNDEME) 
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No.: 142 
1.7.2003 SALI 

Rapor 
1.- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları raporları 

(1/591) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 1.7.2003) (GÜNDEME) 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş yol 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun genişletilmesi 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.6.2003) 

4.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

5.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

6.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.6.2003) 

7.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdurulmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve Aktaş 
sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

10.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 
2.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, katma bütçeden üniversite araştırma fonlarına ayrılan 

kaynak miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 
3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, yükseköğrenim harçlarına zam yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/891) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.6.2003) 

4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın. eski milletvekili Sedat Bucak'ın. istihbarat ve 
güvenlik birimleriyle çalıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/892) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

5.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın. doktorların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 
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6.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya çevre yolu çalışmalarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

7.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, köy yollarının yapımı için mazot ücreti istendiği 
iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/895) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.6.2003) 

8.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Aydın'da çevre yolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

9.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ön ödemeli 
elektronik dogalgaz sayaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/897) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2003) 

10.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde mahalli 
idarelerden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan personel geçişlerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003) 

11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Boğazköy Barajı Projesinin ek ödenek ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 

Meclis Araştırması önergesi 
1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir cevheri 

kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
1 Temmuz 2003 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN (Karaman), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşimini 
açıyorum. 

III.- Y O K L A MA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, hükümet adına, Ulusal Program konusunda, İçtüzüğün 59 uncu mad

desine göre söz talebi vardır; gündeme geçmeden önce, bu talebi yerine getireceğim. 
Sayın Bakanın açıklamasından sonra, istemleri halinde, siyasî parti gruplarına ve grubu bulun

mayan milletvekillerinden birisine söz vereceğim. 
Konuşma süreleri, hükümet için 20, siyasî parti grupları için 10, grubu bulunmayan milletvekili 

için 5 dakikadır. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
].- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, Ulusal Program konusunda gün-

demdışı açıklaması ve CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve AK Parti Sivas Millet
vekili Selami Uzun'un Grupları adına, iğdir Milletvekili Dursun Akdemirin, grubu bulunmayan 
siyasi partiler adına konuşmaları 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Ka>seri) - Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Avrupa Birliğine üyelik sürecimizde önemü ve kritik bir 
adım oluşturan Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin yeni ve gözden geçirilmiş 
Ulusal Programı sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayım; hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, sizin ofislerinize, hepinize Ulusal Programın özetini gönderdik. Bu Prog
ramın tamamı 877 sayfadır, arzu eden arkadaşlara tamamını da verebiliriz: ama, eminim ki. özetini 
gönderdiğimiz Programa şöyle göz attıysanız. siyasî konuları, ekonomik konuları, malî konuları. 
bütün bunları içeren geniş, tafsilatlı bir programdır. Hükümetimizin tavrı, bu Programı bütün mil
letimizin görüşüne sunmak, tartışmaya açmak, siyasî partilerimizle paylaşmak ve daha sonra da. 
hükümet kararı şeklinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle devreye sokmaktır. 
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Avrupa Birliği söz konusu olduğunda, bütün bu konuların tartışılmasını, hükümet olarak, ger
çekten, samimî olarak istiyoruz; çünkü, Avrupa Birliği, herhangi bir organizasyon veya teşkilata 
benzememektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle ilişkisi, Türkiye'nin Avrupa Birliğine girişi, Tür
kiye'nin OECD, Türkiye'nin NATO veya Türkiye'nin İslam Konferansı Teşkilatıyla ilişkileri gibi bir 
ilişki değildir. Avrupa Birliği büyük bir toplumdur. Türkiye 70 000 000'luk büyük bir toplumdur. 
Türkiye'nin Avrupa Birliğine girişi 70 000 OOO'un, büyük bir toplumun başka büyük bir toplumla 
buluşması ve beraber hale gelmesidir. Dolayısıyla, hayatımızı yakından ilgilendiren, kurumlarımızı 
yakından ilgilendiren büyük bir entegrasyondur. O açıdan, getirdiği sorumluluklar vardır, getirdiği 
görevler de vardır; getirdiği avantajlar vardır, bunlar karşısında Türkiye'nin yapması gerekenler de 
vardır. Bu açından, herkesin yakinen bilmesi, detaylarını öğrenmesi gereken bir olaydır. Cum
huriyetin kuruluşundan sonra belki de en büyük projedir bu. O açıdan, bu meseleyi sadece hükümet 
olarak götürme niyetinde değiliz. Bu meselede, bu konuda, bütün siyasî partiler, sivil toplum örgüt
leri, aydınlar, entelektüeller, halk ve sendikalar, herkes ne olup ne bittiğini bilsin istiyoruz. Bu 
açıdan, Ulusal Program, sizin bilgilerinize sunulmuştur. Bu açıdan, bugün, burada, bir tartışma 
açıyoruz ve herkesin görüşlerini almak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, 1999 Helsinki Zirvesiyle Avrupa Birliğine gerçekten aday olmuş
tur. Helsinki'de Türkiye'nin adaylığı kabul edildikten sonra, Türkiye'nin adaylığını daha da meş
rulaştıran ve gerçekten, sanal bir adaylıktan gerçek bir adaylığa getiren nokta, Katılım Ortaklığı 
Belgesinin hazırlanması, malî meseleleri içeren çerçeve anlaşmasının imzalanması ve 2001 yılında 
Türkiye'nin Ulusal Programının yayımlanmasıyla olmuştur. Katılım Ortaklığı Belgesi, Avrupa Bir
liği tarafından hazırlanmıştır; Türkiye'nin siyasî olarak, ekonomik olarak neler yapması gerektiğini 
ortaya koymuştur. Ulusal Programda, bizim, Türkiye olarak neler yapmamız gerekiyor, belli bir 
zaman süreci içerisinde ne yapacağız, 2003 yılında ne yapacağız, 2004'te ne yapacağız, kısa, orta 
ve uzun vadede ne yapacağız; bunları içeren bir düzenlemedir; bugün çok kullanılan anlamıyla, bir 
nevi yol haritasıdır, yani, Türkiye'yi Avrupa Birliğine tam üye yapacak bir yol haritasıdır. Burada, 
kısa vadeli olarak, 2003 ve 2004 yılları içerisinde yapacaklarımızı, orta vadeli olarak da, 2005 yılı 
içerisinde yapacaklarımızı ortaya koymuş durumdayız. 

Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizdeki temel belgelerden biri olan 2001 Ulusal Programı ile -
Kopenhag Siyasî Kriterleri bağlamında- bugüne kadar gerçekleştirilen anayasa değişikliklerini biz
den önceki hükümet yapmıştır; reform paketlerinden üçünü bizden önceki hükümet yapmıştır, dör
düncü, beşinci ve altıncı reform paketlerini bugünkü hükümet ve bu Meclis yapmıştır. Dolayısıyla, 
bütün bunların dayanağı, mesnedi, 2001 yılında yayımladığımız Ulusal Program olmuştur. Şimdi, 
yeni bir Ulusal Program çıkarıyoruz, gözden geçirilmiş bir Ulusal Program çıkarıyoruz. Bu prog
ramda da, 2003 ve 2004 yılları içerisinde yapacaklarımızı ortaya koyuyoruz. 

Şunu da unutmamak gerekir; söz konusu reform çalışmalarına, daimî bir süreç olduğu cihetle, 
katılım müzakereleri sırasında da devam edilecektir. Yani, reformların "biz şunu yaptık, bitti" an
layışı içerisinde olmaması gerekir; bu, bir süreçtir. Dediğim gibi, kısa süre içerisinde yapacak
larımız var, orta vadede yapacaklarımız, uzun vadede yapacaklarımız var. Avrupa Birliğine yak
laşımımız, eğer "bize bazı şeyler empoze ediliyor, biz bunları yaparız ve burada kalırız" anlayışı 
içerisinde olursa, bu mantalite, aslında, Avrupa Birliği mantalitesine uygun bir anlayış değildir. Biz 
-defalarca söylediğimiz gibi- kendi halkımız, kendi milletimiz, kendi ülkemiz, daha demokratik, 
daha özgür, daha kalkınmış, ekonomik ilişkileri daha şeffaf, malî ilişkileri daha şeffaf, hesap 
verilebilirliğin olduğu bir ülke olsun diye uğraşıyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bütün bun
lar, Avrupa Birliği kriterleriyle de paralellik arz etmektedir. Dolayısıyla, bu reformları bir zorlamay
la, bir baskıyla yapıyor değiliz; bunu açıkça söylüyorum, biz bunları gönüllü olarak, arzu ederek, 
kendi halkımız hak ettiği için yapıyoruz. Bu anlayış içerisinde hareket eden bir hükümet, bu anlayış 
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içerisinde hareket eden bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, muhakkak ki, Türkiye'yi, gerçekten hak 
ettiği yere getirecektir. Bunun sonunda -burada açık konuşmak gerekir, Avrupa Birliği söz konusu 
olsun olmasın- bunların hepsinden Türkiye kazanacaktır, Türk Halkı kazanacaktır; o bakımdan yap
tıklarımızda kararlıyız. 

Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere, 12-13 Aralık 2002 tarihlerinde, Danimarka'nın 
dönem başkanlığını yaptığı Kopenhag Zirvesinde yeni bir aşamaya gelinmiştir. Nedir; orada alınan 
karar şudur: "2004 yılının sonunda, eğer ilerleme raporları olumlu çıkarsa, Türkiye ile müzakerelere 
vakit geçirilmeden başlanacak" denilmiştir. Bu, Helsinki'den sonra atılan en önemli adım olmuştur. 
Kopenhag Zirvesinde başka bir karar daha alınmıştır: "Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program 
tekrar gözden geçirilsin, gümrük birliğiyle ilgili olup bitenler gözden geçirilsin, aksayan yönler var
sa bunlar düzeltilsin ve Türkiye'ye yapılan malî yardım artırılsın" denilmiştir. İşte, bu çerçeve 
içerisinde, yeni bir Katılım Ortaklığı Belgesi, 15 Nisan 2003 tarihinde Avrupa Birliğinde yapılan 
toplantılar neticesinde ortaya çıkmıştır. Buna karşılık da, biz, şimdi, 2003 yılında, gözden geçiril
miş bir Ulusal Program çıkarıyoruz. Bunun aslı, 2001 yılındaki Ulusal Programdır; ama, bunu, 
değişen şartlara göre tekrar gözden geçiriyoruz. Bunun içerisinde yeni bir şey yoktur. En genişi, 
2001'deki Ulusal Programdır, ama, bu süre içerisinde Türkiye'nin yaptığı, çözdüğü birçok problem 
vardır; bunlar, tabiî, bunun dışında olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, biz, gözden geçirilmiş olan bu Ulusal Programı, sizin de tenkit
lerinizi, önerilerinizi, siyasî partilerimizin önerilerini, sivil toplum örgütlerinin önerilerini dikkate 
alarak tam olgunlaştıracağız, daha sonra da Bakanlar Kurulu karan haline gelecek, Resmî Gazetede 
yayımlanacak ve komisyona vereceğiz. 

Bu Program, aynı zamanda, 2004 sonunda üyelik müzakerelerinin başlamasını hedefleyen bir 
siyasî taahhüt niteliği de taşıyacaktır. Programın bizi tam üyelik hedefine götürebilmesi için, 
Katılım Ortaklığı Belgesindeki beklentileri karşılayacak ve bunları tamamlayacak bir nitelikte ol
ması gerekmektedir. Bunlar nedir; bunlar Avrupa Birliği standartlarıdır. Yani, biz, bu Programla 
göstermek istiyoruz ki, Türkiye, 2004 yılının sonunda, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesindeki 
siyasî kriterleri tamamlamıştır. Türkiye'nin bundan sonra yapacağı şeyler, müzakere süresi içerisin
de yapacağı konulardır; ama, temel bütün prensipleri yerine getirmiştir demek istiyoruz. 

Bu beklentilerin karşılanmasında göstereceğimiz performans, Türkiye'nin, 2004 yılı sonunda, 
Avrupa Birliğiyle tam üyelik müzakerelerine başlayıp başlamamasını tayin edecektir. Bu husus, 
özellikle siyasî kriterler açısından geçerlidir; zira, siyasî kriterler karşılanmadan müzakerelere baş
lama imkânı yoktur. Ekonomik kriterler genellikle Maastricht kriterlerini ihtiva ettiği için, bunlar, 
müzakere süresi içerisinde yerine getirilebilecek hususlardır; ama, siyasî kriterler müzakereye baş
lamanın bir şartıdır; Ulusal Programla da, biz, bunları taahhüt edeceğiz; diyeceğiz ki, evet, 2004'ün 
sonunda Türkiye hazırdır. 

2003 Ulusal Programı, bir öncekinde olduğu gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın 
çabaları ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Programı bu hale getirirken, Avrupa Birliği Genel Sekreter
liğinden, devletimizin bütün organlarından, bütün kurumlarından, sivil-asker ayırımı yapmadan, 
hepsinden görüşler alınmıştır. Bu görüşler derlenmiştir, toparlanmıştır ve huzurunuza bu şekilde 
çıkılmıştır. Bu süreç içinde sivil toplum örgütlerinin görüşlerinden de azamî ölçüde yararlanıl
masına özen gösterilmiştir; dolayısıyla, Program, teknik veçhesiyle geniş bir mutabakat zeminine 
sahip bulunmaktadır. Hükümet olarak, Avrupa Birliğine üyelik hedefine, ancak tüm kurumlarımızın 
katkısı, özverisi, çalışması ve toplumumuzun desteğiyle ulaşabileceğimizin bilinci içerisindeyiz. 

Ulusal Programın siyasî kriterlere ilişkin bölümünü oluştururken, hükümet programında 
ifadesini bulan insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı, çoğulcu, katılımcı demokratik 
yapımızın güçlendirilmesi, ülkemizin birlik, bütünlük ve Uniter yapısı içinde temel hak ve özgür
lüklerin genişletilmesi, işkence ve kötü muameleye hoşgörü gösterilmemesi, sivil toplum örgüt
lerinin güçlendirilmesi gibi temel hedefler esas alınmıştır. Ulusal Programımız, adalet, içişleri, 
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tarım, ulaştırma, çevre, sağlık, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik gibi toplumsal hayatın her alanın
da uyum faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürülmesini öngörmektedir. Bunun için 93 tane yeni kanun 
çıkaracağız, 61 tane kanunda değişiklik yapacağız, 391 tane idarî düzenleme yapacağız, 84 tane de, 
daha önce yapılan idarî düzenlemelerde değişiklik yapacağız. Görüldüğü gibi, kanunlarımızı, mev
zuatımızı Avrupa Birliği mevzuatına paralel hale getirmek için büyük bir çaba sarf edilmektedir. Bu 
uyum çalışmaları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin de ötesinde, Türkiye'yi, dünya platformunda daha 
güçlü, etkin ve saygın bir konuma getirme amacına yöneliktir. 

Değerli arkadaşlar, demin söylediğim gibi, sonunda Avrupa Birliği söz konusu olmasa bile, 
Türkiye, büyük şeyler kazanacaktır ve dünyada gerçekten en iyi yere gelecektir. Türkiye'nin çağ
daşlaşma ve kalkınma yolundaki son büyük atılımı, Avrupa Birliğine üyeliği yolunda attığı büyük 
adımdır. Avrupa Birliği üyeliğine giden yolun zorluklan ve atılması gereken adımların önemi ise 
açıktır. Bu cesur adımları atan Türkiye, dünyanın en ileri ülkeleriyle rekabet gücünü sağlayabilecek 
ve küreselleşme olgusunda hak ettiği yere de kavuşacaktır. 

2003 Ulusal Programının ortaya çıkarılması, hükümetimizin önemli bir icraatı niteliğindedir; 
ancak, Programın uygulanması ve hayata geçirilmesi de aynı derecede önem taşımaktadır. Ülkemiz
de gerçekleştirilen devrim niteliğindeki anayasal ve yasal reformlar uluslararası platformlarda tak
dirle karşılanmakla birlikte, bu reformların uygulamada günlük hayata tam olarak yansıtıl-
mamasının da sık sık eleştiri konusu olduğu görülmektedir. 

Aslında, dışarıdan gelecek eleştirilerden önce, içeriden gelen eleştiriler daha önemlidir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, kanunları çıkardıktan sonra, bu kanunlar kesinlikle uygulanacaktır. Bu 
kanunların uygulanmasında zaman zaman alışkanlıkların bir etkisi olabilir; ama, eğer, kanunların 
uygulanmasında bilinçli bir direniş söz konusu olursa, o zaman, kanunların, şüphesiz ki, yaptırım 
gücü devreye girecektir. O açıdan, değerli arkadaşlar, 2003 yılında, biz, çıkarmamız gereken bütün 
kanunları çıkarmayı hedefledik; 2004 yılında da bunların uygulandığını hep beraber göstereceğiz; 
ki, Ulusal Programda da bunları taahhüt ediyoruz. 

Bu nedenle, hükümetimizin, Yüce Meclisimizle işbirliği halinde, gerekli uyum paketlerini bu 
yasama döneminin ilk yılı içerisinde, yani, diğer bir deyimle, Meclis tatile girmeden çıkarması 
zorunluluk arz etmektedir. Bu konuda hükümetimizin ve Parlamentonun iradesi gayet açıktır. 
Bunun içindir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuzda değil, 1 Ağustosta tatile girecektir, bu 
büyük projenin farkında olduğu için. Daha uzun vadede çıkarılması gereken temel yasalar arasında 
yeni Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Basın Kanunu, Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, RTÜK Kanunu, Askerî Ceza Kanunu 
ve Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasası gibi kapsamlı mevzuat da bulun
maktadır. Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın da kendi yetki ve sorumluluk alanlarına 
giren konularda, 2001 Ulusal Programının hedeflerine uygun olarak hazırladıkları ve 2003 Prog
ramında da teyit ettikleri eylem planlarını hayata geçirmek için önemli tedbirler alınacaktır. 

Programda, kısa vadeden kastedilen 2003 ve 2004 yıllan, orta vadede öngörülen ise 2005 yılı 
sonudur. Avrupa Birliğiyle tam üyelik müzakerelerine bir an önce başlanabilmesi için, kısa vadede ger
çekleştirileceği sözü verilen taahhütlerimize ilişkin çalışmalann da bu çerçevede yönlendirilmesi zarurîdir. 

Değerli arkadaşlar, yeni Ulusal Programın siyasî kriterler bölümünün 2001'den beri gerçekleş
tirilen reformların özetlendiği girişinde "hükümet, aşağıdaki başlıklar altında sıralanan yasal düzen
lemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Yasama Dönemi 1 inci Yasama Yılı içinde 
tamamlamaya kararlıdır. Yapılan tüm reformların, eşzamanlı olarak, lafzıyla ve ruhuyla uy
gulamadaki etkisinin, ilke olarak, Haziran 2004'e kadar görüleceği konusunda hükümetin iradesi 
tamdır" beyanı yer almaktadır. 
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Siyasî kriterler bölümünde, aşağıda başlıklar altında yer verilen taahhütlerde bulunmaktayız. 
"Düşünce ve ifade özgürlüğü" başlığı altında, bu özgürlüklerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleş

mesi 10 uncu maddesi çerçevesindeki toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğin korunmasını da ön
gören ölçütler ile laik ve demokratik cumhuriyeti, üniter devlet yapısını ve millî birliği koruma 
kriterleri temelinde bir yandan genişletilmesi, diğer yandan da sürdürülmesi öngörülmektedir. 

"Dernek kurma özgürlüğü, barışçı toplantı hakkı ve sivil toplum" başlığı altında, sivil top
lumun güçlenmesinin ve demokratik hayata katılımının desteklenmesi, bu alanda gerçekleştirilmiş 
reformların etkili biçimde uygulanması ve ilgili mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin laf
zına ve ruhuna uygunluk açısından gözden geçirilmesine devam edilmesi öngörülmektedir. 

"İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi" başlığı altında, işkence ve kötü muameleye sıfır 
tolerans verdiğimizi açık açık yazmaktayız. 

"Kamu görevlilerinin insan hakları konusunda eğitimleri" başlığı altında, yine, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ve Avrupa Birliği hukuku 
konusunda sürmekte olan eğitim programlarının devam edeceğini vurgulamaktayız. 

"Yargının işlevselliği ve verimliliği" başlığı altında, adalet hizmetlerinin modern toplumun 
gereklerine uygun şekilde etkili hale getirilmesinin önemi vurgulanarak, yargı reformunun, demok
ratikleşme sürecinin temelini oluşturmakta olduğu kaydedilmektedir. 

"Cezaevleri, tutukevleri ve nezarethane koşulları" başlığı altındaki bölümde ise, ceza infaz 
hâkimliği kurumu ve cezaevleri izleme kurullarının etkin çalışmalarının sürdürülmesi, cezaların in
fazına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesine devam edileceği hususlarına yer verilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Mikrofonu açıyorum; buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) -

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Başka bir başlık ise, tüm bireylerin, ayırım yapılmaksızın, tüm temel hak ve özgürlüklerden 

tam olarak yararlandırılmalarıdır. Bu başlık altında da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9 uncu 
maddesinin titizlikle korunacağı ve hiçbir ayırım yapmadan, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
larının, fertlerin, temel hak ve özgürlüklerden tam olarak yararlanmaları işlenmektedir. 

"Yürütmenin işlevselliği" başlığı altında, Millî Güvenlik Kurulunun ve Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğinin fonksiyonlarının, Anayasa ve ilgili yasa değişiklikleriyle, yeniden tanımlanan 
danışma organı niteliğiyle uyumlaştırılması öngörülmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 6 numaralı 
Protokolün sonuçlandırılması, 13 numaralı Protokolün ise imzalanması, siyasî kriterlerin altında 
öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu noktada, bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Türkiye, uzun yıllardan 
beri, imzaladığı bazı Birleşmiş Milletler sözleşmelerini, hükümetler tarafından da onaylanmasına 
rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirip, onaylatmamıştı. Geçen hafta içerisinde bu sözleş
meleri Türkiye Büyük Millet Meclisine getirdik ve bunlar, sizlerin takdiriyle de onaylanmıştır. 

Bu konularla ilgili tereddüte gerek yoktur. Gerekli çekinceler söz konusuysa, bunlar, zaten 
konulmuştur; ama, burada ilginç olan şudur: Şimdiye kadar bu sözleşmeleri meclislerinden geçir
meyen ülkelerin isimlerini burada sizlere sayarsam, Türkiye'nin o ülkelerin arasında bulunmasını is
temezdiniz; o bakımdan, yaptığımız şey doğru olmuştur. Bütün bunlar, Türkiye'yi Avrupa Birliğine 
götüren yolda mesafe aldırmıştır. 
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Yeni Ulusal Programın "Ekonomik Kriterler" ve "Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilirle 
Yeteneği" bölümlerinde yer alan önemli tedbirleri şu şekilde özetleyebilirim: Siyasî kriterlerden 
sonra ekonomik kriterler ve malî kriterler vardır ki, bunlar, aslında, çok yer tutmaktadır. 877 say
falık Programın büyük bir kısmı, ekonomik, malî, finansal, sosyal konularla ilgilidir. 

Ekonomik kriterlerde vurgulanan hususlar, kısa vadede enflasyonla mücadele ve yapısal 
reform programının uygulanması ve bu programın tamamlayıcı niteliğindeki tarım reformu, malî 
sektör reformu, sosyal güvenlik reformu gibi yapısal reformlara devam edilmesi, orta vadede ise 
tamamlanmasıdır. Bu bölümde ilk defa değinilen hususlar ise, kısa vadede kapsamlı bir kamu 
yönetimi reformunun uygulamaya konulması -ki, bunu, önümüzdeki günlerde huzurunuza 
getireceğiz- düzenleyici kurumların bağımsızlıklarının uluslararası normlara uygun bir şekilde 
korunarak şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması ve doğrudan yabancı yatırım girişinin kolay
laştırılması ve teşvik edilmesidir. 

"Malların serbest dolaşımı" başlığı altında, kısa vadede Türkiye'nin Avrupa Birliğinin teknik 
mevzuatına uyumunu tamamlaması, orta vadede ise uygulama için gerekli tüm altyapının tamam
lanması öngörülmektedir. 

"Kişilerin serbest dolaşımı" başlığı altında, meslekî niteliklerin karşılıklı tanınması konusun
daki AB mevzuatının tüm Türk mevzuatına kazandırılması öngörülmektedir. 

Hizmet sunumu serbestisi alanında, kısa vadede Türk mevzuatındaki potansiyel engellerin 
belirlenmesi çalışmaları sürdürülerek, orta vadede ise, özel kanunlarla düzenlenmiş olan ve mes
leğin icramda Türk Vatandaşlığı şartı içeren hükümler, Avrupa Birliği üye devlet vatandaşları için 
karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bazı meslek gruplarında tam üyeliğe kadar, bazı meslek grupların
da ise tam üyelikten sonra kaldırılacağı söylenmiştir. 

"Sermayenin serbest dolaşımı" bölümünde konuyla İlgili tafsilat verilmiş; rekabet ve devlet 
yardımları alanında, kısa vadede, Avrupa Birliğinin bu alandaki mevzuatına uyum çalışmalarına 
devam edileceği ifade edilmiştir. 

"Tarım" başlığı altında, tarım konusunda yapılacak reformlar detaylı bir şekilde anlatılmış; 
taşımacılık alanında yapılacak değişiklikler anlatılmış. 

"Vergilendirme" başlığı altında, Avrupa Birliğinin dolaylı vergiler ve kurumlar vergisi mev
zuatına uyum tarihinin müzakere sürecinde belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Ekonomik ve parasal birlik alanında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının tam bağımsız
lığının üyeliğin hemen öncesinde sağlanacağı ve Merkez Bankasının. Avrupa merkez bankaları sis
temi içinde yer almasına yönelik hazırlık çalışmalarının üyelikle birlikte tamamlanacağı belirtilmiştir. 

"Sosyal politikalar ve istihdam" başlığı altında, Türk iş hukukunun gözden geçirileceği 
vurgulanmıştır. 

Enerji konusunda yapacağımız değişiklikler ve özellikle altyapı konularında yapılacak mev
zuat anlatılmıştır. 

Sanayi alanında, ülkemizin sanayi politikasını ortaya koyan Türkiye sanayi politikası 
dokümanının uygulanacağı belirtilmiştir. 

"Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ)" başlığı altında ise. KOBİ strateji ve eylem 
planının uygulanacağı anlatılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı ve Sanayi Bakanlığımız tarafından 
bunlar hep detaylandırılmıştır. 

Bilim ve araştırma faaliyetleri alanında yapacaklarımız; eğitim, öğretim ve gençlik konusunda 
yapacaklarımız... 
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Bölgesel politika alanında, bölgesel kalkınma planları yapılacaktır, ve Devlet Planlama Teş
kilatı bu konu üzerinde çalışmaktadır. Bunlarla ilgili ulusal kalkınma planı ve bölgesel kalkınma 
stratejisi hazırlıkları hakkında bilgiler verilmiştir. 

Değerli arkadaşlar "Çevre" başlığı altında, "Adalet ve içişleri" başlığı altında "Malî mevzuat 
konuları", "Malî ve bütçesel işler" başlıkları altında yapacağımız mevzuat değişiklikleri geniş bir 
şekilde burada işlenmiştir. Bunlarla ilgili yapacağımız kanun değişiklikleri vardır, mevzuatlarda 
değişiklikler vardır. Bunlar ayrı ayrı yazılmıştır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Ulusal Program -ifade ettiğim gibi- siyasî nitelikleri kadar, 
ekonomik, sosyal ve kurumsal içeriğiyle sürmekte olan uyum çalışmalarının yoğunlaştırılmasını ve 
hayata geçirilmesini içermektedir. Bu süreç, aynı zamanda, vatandaşlarımızın daha sağlıklı, nitelik
li ve yüksek bir hayat düzeyine kavuşturulması ve bölgesel dengesizliklerin giderilmesi hedeflerini 
de kapsamaktadır. Hükümetimiz bu amaçlara en kısa sürede ulaşma azmiyle, gereken tüm uyum 
yasalarını süratle hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. 

Bizim isteğimiz, düzgün ve etkin işleyen, fonksiyonel bir yönetim ve güçlü bir devlettir. Kural
ları ve kurumlarıyla yerleşmiş demokrasidir, iyi işleyen, rekabet gücüne sahip, tüm bireylere açık, 
tüm bireylere fırsat eşitliği sunan ekonomidir. Bizim isteğimiz, çağdaş hak ve özgürlükler düzenidir. 
Cumhuriyeti ayakta tutacak olan, Türk Devletini birtakım tehdit ve tehlikelere karşı gerçek an
lamıyla koruyacak olan, bize göre, milletin hak ve hürriyetlerini esas alan demokratik hukuk dev
leti düzeninin en iyi şekilde yerleştirilmesidir. 

Demokrasi, özgürlükler ve ekonominin tüm alanlarında dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine 
ulaşmanın, Türkiye'ye vereceği hiçbir zarar olamaz. Tam tersine, Türkiye'ye zarar verecek olan, bu 
sürecin dışında kalmaktır. Avrupa'yla bütünleşmek, Türkiye'yi kalkındıracak, geliştirecek ve zen
ginleştirecektir. Toplumun her kesimi, bu iyiye gidişten faydalanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Birliğiyle ortaklık ilişkilerimizde geri dönülmez bir noktada 
bulunduğumuz bir dönemde, Türkiye, tüm dikkatini, tüm enerjisini, tüm dinamizmini geleceğe 
yönlendirmek zorundadır. Bizim, gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuz da budur. 

Bu bilinç içerisinde kısa süre içerisinde yapacağımız çok şey vardır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tatile girmeden önce çıkaracağımız kanunlar, bize siyasî kriterleri tamamladığımızı gös
terecektir. Gelecek sene ise, bunların uygulandığını göstereceğiz. 

Kritik süreç, şundan kritiktir: 2004 yılında Avrupa Parlamentosunda genel seçimler yapılacak
tır. Bu seçimlerden sonra milletvekilleri değişecek, komisyonlar değişecek, birçok yeni kişi 
gelecektir. Bunlar ise, Türkiye'yle olan ilişkilerinde âdeta sıfırdan başlayacaklardır. O bakımdan biz, 
2003 yılında mevzuatları tamamlayıp, 2004 yılında da mutabakata varıp, 2004 yılı sonunda 
müzakerelere başlamak istiyoruz. Müzakerelere başladıktan sonra müzakere sürecinin ne kadar 
süreceği kesin olarak söylenemez; ama, tahminen bunun 2010-2011 yılına kadar uzaması muh
temeldir. Bu, tabiî, Türkiye'nin göstereceği performansa bağlıdır. Bazen büyük ülkelerin kendileri 
de süreci uzatabilirler. O açıdan, Türkiye büyük bir entegrasyon projesiyle karşı karşıyadır. Bu 
büyük projenin gerçekleşmesiyle ilgili en kritik dönem de. önümüzdeki birkaç aylık süreçtir. 

Eminim ki, hükümetimiz gibi. bütün halkımız da bunun bilincindedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bunun bilincindedir ve bu konuda yapacağımız her şeyi elbirliği içerisinde yapmaya devam 
edeceğimize inanıyorum. Ulusal Programın halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, hepini/e 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Gruplar adına söz isteği?.. 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Grubumuz adına, İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ 
konuşacak. 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ; 
buyurun. (Alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı hak
kında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Ulusal Programı, Avrupa Birliğinin katılım ortaklığı belgesi 
ışığında hazırlanmış bulunan ve Türkiye'nin katılım sürecinde Birlikle uyumu nasıl bir takvim 
uyarınca ve hangi somut adım ve yöntemlerle gerçekleştireceğini ortaya koyan çok önemli bir 
yükümlülük belgesidir. Bu belgenin Katılım Ortaklığı Belgesiyle paralellik ve uyum göstermesi, 
somut bir takvim içermesi, net ve şeffaf olması, Türkiye'nin, Avrupa Birliğine katılımı hususundaki 
kararlılık ve iradesinin bir göstergesidir. 

Çok sayıda uzman tarafından aylarca süren bir ortak çalışma sonucunda hazırlanan bu 877 say
falık Ulusal Program, ülkemizin toplum ve devlet yapısının ve yaşamının tüm yönlerine ilişkin 
konularını ele almakta ve bunlara, kapsamlı reform ve düzenlemeler getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu niteliğiyle Ulusal Program, dev boyutlu bir kamusal dönüşüm sürecini 
oluşturmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu kapsamlı ve devrimsel nitelikteki belgeyi 
gerektirdiği özen ve dikkatle değerlendirdikten sonra, görüşlerimizi Yüce Meclise açıklamayı arzu 
ederdik. Ne yazık ki, Ulusal Program, yeni kurulmuş olan ve esas görevi, bu tür belgeleri incelemek 
ve tartışmak olan Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda dahi ele alınıp incelenmeden, büyük bir 
aceleyle, geçen cuma günü öğleden sonra Cumhuriyet Halk Partisine tevdi edildi. Tabiatıyla, bu tutum, 
Partimiz bünyesinde, belge üzerinde çok yönlü ve derinlemesine bir inceleme yapılmasını önledi. 

Bu bakımdan, değerli arkadaşlarım, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu aşamada Ulusal 
Programın içerdiği göze çarpan bazı noktalara değinmekle yetineceğiz. Ancak, bu önemli belge 
hakkındaki görüşlerimizi, gerektiğinde, etraflı biçimde açıklama hakkımızı mahfuz tutuyoruz. 
Hemen belirteyim ki, Ulusal Programın böylesine bir telaş ve aceleyle Meclisten geçirilmeye 
çalışılması, üzüntü yaratan bir tutumdur. Bu çok önemli belgenin, alâyivalâyla kurulduğu açıklanan 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda ciddî bir şekilde incelenmesi gerekirdi; çünkü, bu belgeyi 
enine boyuna incelemek, tartışmak Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun esas ve temel göreviydi. 
Meclisimizin de, Türkiye'de siyasetin tam mihverine oturmuş olan bu konudaki görevini arzuya 
şayan bir şekilde yapmasına imkân verilmesini beklerdik. 

Değerli arkadaşlarım, bu girizgâhtan sonra, önce siyasî kriterlere ilişkin görüşlerimizi açık
layacağım: Ulusal Programda siyasî kriterlerin 9 başlık altında toplandığını görüyoruz. Sayın Dışişleri 
Bakanımız, bu 9 başlığı teker teker saydı, bu konularda bilgi verdi. Bu bölüm, esas itibariyle, tam 
üyelik müzakerelerine başlanabilmesi için, Türkiye tarafından yapılması beklenen mevzuat değişik
liklerini ve uygulamaya ilişkin düzenlemeleri içeriyor. İlk bakışta, Katılım Ortaklığı Belgesi ile Ulusal 
Program arasında bir paralellik ve uyum göze çarpıyor. Ancak, Ulusal Programdaki sözünü ettiğimiz 
konu başlıklarına ilişkin olarak verilen izahat genel nitelikte olduğu cihetle, ayrıntılara inilmediği 
cihetle, şu aşamada bu hususlarda tam isabetli bir değerlendirme yapmak imkânından mahrumuz. 

"Siyasî Kriterler" bölümünde öngörülen reform ve düzenlemelerin, sonuncusu olmasını bek
lediğimiz, Yedinci Uyum Paketi bağlamında ele alınacağı anlaşılıyor. Bu nedenle, konuya ilişkin 
olarak Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal tarafından yapılan muhtelif açıklamalarında dile 
getirilen görüşleri burada ben özetleyerek belirtmekte yarar görüyorum. 
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Bu bağlamda altını çizeceğim birinci nokta, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle ilişkisinin par-
tilerüstü bir konu olduğu ve bu konunun içsiyaset tartışmalarının bir parçası haline dönüştürül
mesinin ülkemize büyük zarar vereceğidir. Siyasî partiler, bu konuyu kendi siyasal tekellerine alma 
gayretlerini bir kenara bırakarak, bunun, bütün Türkiye'nin paylaştığı, sahiplendiği bir ulusal dava 
olduğunu unutmamalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, esasında Avrupa Birliği davası, bugünün siyasî partilerini aşar. Zira, 
Atatürk'ten bu yana tarihimizin bir temel doğrultusu, bir anahedefıdir. Bu anlayışla, Avrupa Birliği 
konusunu hiç kimse, siyasî yarar ve parti anlayışıyla ele almamalı ve içpolitika malzemesi yapmaya 
kalkışmamalıdır. 

İkinci vurgulamak istediğim husus, bazı siyasî tercihlerin Türkiye'ye kabul ettirilmesi için Av
rupa Birliğinin bir araç olarak kullanılabileceği yolundaki düşüncelerin son derece hatalı olduğudur. 
Bir kere, Avrupa Birliğine değer vermek, onu özel amaçlar için kullanma hevesinden vazgeçmeyi 
gerektirir değerli arkadaşlarım. Bu bakımdan, Avrupa Birliğinin meşgul olmadığı belirli bir isteği 
"Avrupa Birliği için gereklidir" diyerek uyum süreci çerçevesinde gerçekleştirme girişimleri ortak 
davamıza zarar verir. 

Dikkatinizi çekmek istediğim üçüncü nokta, Avrupa Birliğini kendi içimizdeki tartışmalara alet 
etmekten kesinlikle kaçınmamız gerektiğidir. Avrupa Birliğine yönelik yükümlülüklerimizi, ül
kemizdeki dengeleri gözeterek ve sağduyuyla tartışarak yerine getirmeye çalışmalıyız. Unut
mayalım, Türkiye, Avrupa Birliğine, daha uyumlu, daha güçlü bir toplum ve ekonomi oluşturmak 
ve uluslararası alanda daha itibarlı ve nüfuzlu olmak için giriyor. Ancak, bunun için kurumsal 
yapımızı sarsacak ve gerginlik yaratacak tutumlara başvurmanın hiçbir yararı yoktur. 

Siyasî kriterler bağlamında belirtmek istediğim son nokta, Avrupa Birliğine karşı yükümlülük
lerimizin müphemiyetten kurtarılması ve netleştirilmesidir. Bugüne kadar yaptığımız açıklamalar
la, yasal düzenleme açısından Kopenhag Kriterlerini karşılamamız konusunda var olabilecek eksik
liklerimizin neler olduğunu açıkça bilmemiz gerektiği üzerinde ısrarla durduk; ama, bu konularda 
net bir bilgi sahibi olamadık. Zira, numaralı paketlerle Türkiye'nin yükümlülüklerinin taksit taksit 
açıklanması, atılması gereken adımların kapsamı konusunda müphem bir durum yarattı ve tablonun 
tümünü görmemizi engelledi. Ayrıca, bu tutum, Türkiye'yi, sürekli eksikli ve ödevini hiçbir zaman 
tam olarak yapmamış bir Ülke görüntüsünde bıraktı. Bu görüş ve nedenlerle, artık, numaralı paket
ler uygulanmasından vazgeçilerek, nihaî ve son tek bir pakette, Türkiye'nin atacağı adımların 
tümünün belirtilmesinin gerektiğini tekrar tekrar dile getirdik. Bu bakımdan, Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül'ün bu yaklaşımını benimseyerek, yedinci paketin son paket 
olacağı yolundaki bir açıklamasını memnuniyetle karşılayacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Elekdağ, mikrofonunuzu açtım efendim. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ(Devamla) - Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, şu hususun çok iyi anlaşılmasını is

tiyoruz. Biz, Türkiye'nin kırk yıldır yürüdüğü Avrupa Birliği yolunun mutlu bir sonla bitmesini can
dan arzu ediyoruz. Halen, bu yolun en kritik aşamasında bulunduğumuzu müdrik olarak, Avrupa 
Birliği hedefinin yapay ve kısır tartışmalarla kaçırılmasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Umarız, hazır
lanacak yeni düzenlemeler, biraz önce belirtmiş olduğum görüş ve hassasiyetleri dikkate alarak 
hazırlanır ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye tam üyelik 
müzakerelerinin kapısını açacak adımları elbirliğiyle atarlar. 

Burada önemli bir noktaya işaret etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin Av
rupa Birliğine tam üyeliğini, Türk dışpolitikasının en öncelikli konusu olarak görmekte ve bu doğ
rultuda gerekli her türlü çabanın sarf edilmesini desteklemektedir; ancak. Cumhuriyet Halk Par-
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tisinin bu tutumu, ulusal çıkarlara duyarlı olmayan, teslimiyetçi bir siyaset çizgisini benimsediği an
lamına gelmemektedir. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına sahip çıkılması, Avrupa Birliğine karşıtlık 
değildir. Zira, böyle bir yaklaşım, esasen Avrupa Birliğinin ruhuna uygundur. Avrupa Birliğinin 
temel felsefesi, herkesin hakkına, hukukuna sahip çıkılmasını öngörür. 

Şimdi, Ulusal Programın "Ekonomik Kriterler" bölümüne geliyorum. Ekonomik Kriterler 
bölümünde, Sayın Dışişleri Bakanımızın da işaret ettikleri gibi, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal 
yaşamının tüm yönlerini kapsayan 29 alan belirtilerek, bu alanlarda reformların hangi yöntemlerle 
gerçekleştirileceği öngörülüyor. Bu bağlamda, yüzlerce yasanın değiştirilmesi veya çıkarılması ve 
keza, yüzlerce idarî düzenleme, tebliğ ve yönetmelik tanımlanıyor ve bunlar bir takvime bağlanıyor. 

Belgenin bu bölümünün incelenmesi, Avrupa Birliğine katılım sürecinin, gerçekte, Tür
kiye'nin, siyasal, ekonomik, sosyal ve yönetsel düzeninin değişmesine yol açacak ve ülkemize çağ 
atlatacak tarihsel bir devrim niteliği taşıdığını çok iyi anlamamıza yol açıyor. Evet, değerli arkadaş
larım, bu Meclis, bu dev projenin üstesinden gelebilirse, bu tarihsel devrimin onurunu taşıyacak. 

Şimdi, ben, Ekonomik Kriterler bölümündeki belki de en güncel olan konu üzerinde 
duracağım; bu da, Kopenhag Ekonomik Kriterlerine uyum sağlama ve Maastricht Kriterlerine 
yakınlaşma perspektifinde Türkiye'nin ekonomi politikasının değerlendirilmesidir. Belgenin bu 
bölümünde, Türkiye'nin, sadece 2002 yılına ait ekonomik gelişmelerine yer verilmekte, buna kar
şılık, 2003 yılının ilk yarısına ilişkin gelişmeler ele alınmamaktadır. Bu haliyle, belge, Türkiye'nin 
şu andaki gerçek ekonomik tablosunu yansıtmamaktadır değerli arkadaşlarım. Avrupa Birliği 
makamları, ülkemizdeki gelişmeleri günü gününe tüm ayrıntılarıyla izlediklerinden, bu konuda bazı 
gerçekleri dile getirmekte beis görmüyorum. 

Belirteceğim birinci nokta, Türkiye'nin ekonomik gündemindeki en önemli mesele olan iç ve 
dışborçlar tablosuyla ilgilidir. Türkiye, maalesef, hükümetimizin ileri sürdüğü gibi, halen, borç 
ödeyen değil, süratli bir tempoyla borç üreten bir ülke konumundadır. Hükümetin 7 aylık iktidarı 
döneminde iç ve dışborç stoku, 26 600 000 000 dolarlık bir artış göstermiştir; bu, rekor bir artıştır. 

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Ödemelere de bakalım... 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Dikkati çeken bir diğer nokta da, borçların vade 

yapısının kısalmakta olmasıdır. Kamu borç stokunun gayri safî millî hâsılaya oranının yüzde 80'in 
üzerinde olduğu Türkiye gibi bir ülkede, bu, kaygılandırın bir gelişmedir. Kaygılandırıcıdır; çün
kü, önümüzdeki aylarda, daha kısalma eğilimi gösteren bir vade yapısı ve artan faiz oranlarıyla kar
şılaşılması olasılığı her an mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, bizim eleştirel bir görüşle yaptığımız olumsuz değerlendirmeler 
değil; nitekim, Amerika'nın ekonomik işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Larsen, 
geçen hafta sonunda yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de, kamu borcunun, gayri safî millî hâsılanın 
yüzde 82'sini geçtiğini ve bunun tehlikeli bir durum yarattığını belirtmiştir. Larsen, ekonominin 
büyütülerek borcun yol açtığı yükün azaltılması gerektiğini belirtiyor. 

Değerli arkadaşlar, evet, çözüm buradadır; ancak, Türkiye ekonomisi, üretim ekonomisi değil, 
hâlâ, rant ekonomisi olma niteliğini muhafaza ediyor. Bugün, hâlâ, özel sektörde en kârlı aktivite, 
dışarıdan borç bulup, bunu Hazine kâğıtlarına yatırarak üretimdışı kârları büyütmek şeklinde 
cereyan ediyor. Türk ekonomisi, yatırım yapmayan ve sermaye stokunu artırmak şöyle dursun, 
giderek bunu eriten bir sisteme dönüşmüştür; nitekim, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, ül
kemizde, son iki yıldır, sabit sermaye oluşumu negatiftir. Türkiye'nin, hayatta kalabilmek için ken
di bedenini kemiren bir canlıdan farkı yoktur şu anda. Hükümet, maalesef, bu ürkütücü duruma 
seyirci kalıyor; Türkiye'yi bu fasit daireden çıkaracak rasyonel ve yaratıcı bir politikayı uygulamaya 
koyabilmiş değil. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin sorunlarının temelinde, kamu maliyesinin büyük açıkları 
yatmaktadır. Örneğin, 2003 yılına ait konsolide bütçe 46 katrilyon açıkla dengelenmesine rağmen, 
sonbaharda ekbütçe ihtiyacının ortaya çıkması kaçınılmaz görünüyor; beş aylık bütçe uy
gulamasının verdiği mesajlar bu merkezde. Evet, vergi barışına ve çift vergilendirmeye rağmen 
durum bu. Bu durumda hükümet, sorunu borçlanmayla çözme yoluna gidecektir, bu da piyasalarda 
yükselen faizlerin devamına neden olacaktır, yani, fasit daire devam edip gidecektir. 

Değerli arkadaşlarım, oysa, kamu maliyesinin sorunlarına kalıcı çözüm sadece vergi cephesinde 
aranmalıdır. Türk ekonomisini sağlığına kavuşturacak tek bir yol vardır, bu da vergi adaleti ilkesinden 
ödün vermeden, vergilerin makul oranlara düşürülmesi ve vergi tabanının genişletilerek kayıtdışı 
ekonominin mümkün olduğunca kayıt içine çekilmesidir. Vergi idaresinin etkin biçimde işletilmesini 
de içeren böyle bir uygulama gerçekleştirilmeden Türk ekonomisinin hastalığına çare bulunamaz. Bu 
tür bir uygulama, piyasalarda güven ortamı oluşturmak suretiyle hem yatırımları artırarak ekonomik 
büyümeye katkıda bulunur hem de faizleri düşürür; böylece içborç sorunu da Türkiye'nin gündemin
den düşer. Bütün mesele, hükümetin bu önlemleri alma konusunda gerekli siyasî cesarete ve iradeye 
sahip olmasındadır. Bu irade ve cesaret gösterilmedikçe, Türkiye, yanlış kurgulanmış IMF program
larının pençesinde, halkımız da yoksulluk batağında kıvranmaya devam eder gider. 

Şimdi, Devlet İstatistik Enstitüsünün resmî rakamlarına göre işsizlik oranının 2003 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 12,3 gibi bir orana yükselerek son dönemin en yüksek düzeyine çıktığını 
görüyoruz. Arkadaşlar, bu işsizlerle ilgili çarpıcı temel nokta, bunların yüzde 29'unun eğitimli genç 
işsizler olmasıdır. Buna ilaveten son istatistikler, Türkiye'de uzun süreden beri ilk kez kapanan iş
yeri sayısının, açılan işyeri sayısının önünde koştuğunu ortaya koyuyor. Sizleri temin ederim, bu 
kürsüden olumsuz değerlendirmeler yapmaktan kesinlikle hazzetmiyorum. 

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Çin'den sonra en çok kalkınan ülke durumundayız. (CHP sıraların
dan "yapma yahu" sesleri) Yüzde 7,2. Hep ters taraflarını görerek, işin sonunu getiremezsiniz... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Halk Öyle düşünmüyor! 
BAŞKAN - Hatibe müdahale etmeyelim... 
Buyurun. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ne var ki, verdiğim bütün 

bu rakamlar, Devlet İstatistik Enstitüsünün açıklamalarından alınmıştır. Burada, hiçbir kendi 
yorumum ve değerlendirmem yoktur, verdiğim bütün rakamlar, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
rakamlarıdır değerli arkadaşlarım. 

Ülkemizde yoksulluk artıyor, işsizlik artıyor, üretimsizlik artıyor. Bunlara çare bulmadan, 
Maastricht Kriterlerini nasıl yakalayacağız? 

Şimdi, bakın,Türkiye'nin ufkunu karartan bir başka sorun daha var. Bu da, cari açık sorunu. 
2002 yılının ilk üç ayında, cari açık 480 000 000 dolardı. Şimdi, 2003 yılının ilk üç ayında cari açık 
2 400 000 000 dolar olmuştur. Yüzde 400'ün üzerindeki bu artış üzerine, ekonomiden sorumlu 
Bakanımız, 2003 yılı için 3 500 000 000 dolar olarak öngörülen cari açık rakamını 6 100 000 000 
dolar rakamına çıkardı; ancak, bu hedefin de gerçekleştirilmesi kuşkulu. 

Hemen belirteyim, tehlike, ithalattaki patlamadan kaynaklanıyor. İhracat geliri yüzde 25 artar
ken, ithalat harcamaları da yüksek bir tempoyla gelişiyor ve döviz gelirinin yüzde 89'unu yutuyor. 
2000 yılında, Türkiye, benzer bir durumla karşılaştı ve yıl sonunda krize girdi. 

Şimdi, ekonomimizin son derece kırılgan ve paniğe meyyal olması, finansal kesimin de krize 
aşırı derecede duyarlılığı nedeniyle, bu gidişin iyiye alamet olmadığını söylemek durumundayım. 
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Değerli arkadaşlarım, görüleceği üzere, Avrupa Birliği yolunda ilerlerken, Türkiye'nin, ilk 
aşamada, ekonomisine çekidüzen vermesi lazım. Bunun da reçetesi, vergileri indirerek ve adil şekil
de tabana yayarak, ekonomide kayıtdışılığa son vermektir; çare budur. Çareyi, orman arazilerinde 
ve doğal SİT alanlarında aramak, Nasrettin Hocanın bodrumda kaybettiği anahtarı, evinin kapısının 
önünde, ay ışığında aramasına benzer. 

AHMET YENİ (Samsun) - Hiç benzemez, hiç öyle değil. 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - O sizin bakış açınız. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Hükümet, sözünü ettiğim önlemleri almak için 

gereken siyasî iradeyi gösteremezse, Türkiye, Avrupa Birliği yolunda tökezler ve gecikir. Ben, bu 
kaygılarla, bu endişelerle bu değerlendirmeyi yaptım. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye ol
masının, hem ülkemize büyük güç kazandıracağına hem de Avrupa Birliğini global bir refah, güven 
ve istikrar odağı haline getireceğine inanıyoruz. İslam ile Batı demokratik değerlerini devlet sis
teminde bağdaştıran bir modelin, laik, demokratik cumhuriyet modelinin dünyadaki tek temsilcisi 
olan Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği, tüm Müslüman âlemini derinden etkileyecektir. Bu geliş
me, Batı ile İslam arasındaki diyalogu kuvvetlendirecek, İslam âleminin dışlanmışlık duygusunu 
törpüleyerek, onların global dünyaya entegre olmasını teşvik edecek ve Müslüman-Hıristiyan 
kutuplaşmasının bir tehlikeye dönüşmesini engelleyecektir. 

Bugün, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle ilişkilerinin, ileri bir aşamaya, yapıcı ve olumlu bir nok
taya geldiğini büyük mutlulukla görüyoruz. 2004 yılı sonunda Avrupa Birliği Komisyonunun tav
siye raporuna dayalı olarak Avrupa Birliği zirvesinde alınacak bir kararla, Türkiye ile Avrupa Bir
liği arasındaki tam üyelik müzakerelerinin 2005 yılında resmen başlaması söz konusudur. Bunun 
gerçekleşmesi için önşart, Türkiye'nin, Kopenhag Siyasî Kriterlerini uygulamaya koymasıdır. Brük
sel'den gelen mesajlar, ülkemizin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, Avrupa Birliğinin Tür
kiye'yi bir kez daha hayal kırıklığına uğratmak gibi bir niyete sahip olmadığı izlenimini veriyor. Bu 
nedenle, Türkiye, 2005'te Avrupa Birliğiyle katılım müzakerelerinin başlamasını sağlama hususun
da yaşamsal bir sorumluluk altındadır. Bunun için, hepimiz, iktidarıyla muhalefetiyle, devletin 
bütün kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve işveren örgütleriyle güç birliği yaparak, 
bu yönde çaba sarf etmek ve önümüzdeki fırsatı değerlendirmek durumundayız. 

Bu inançla, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Elekdağ. 
Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Selami Uzun; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SELAMİ UZUN (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ulusal Program hakkında Parti Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, siz aziz milletimizin değerli temsilcilerini, saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, Sayın Elekdağ Ağabeyimiz -yaşça bizden büyük- galiba, biz kardeşlerine, buradan, bir 
öcü masalı anlatmaya çalıştı; çünkü, burada, Ulusal Programı tartışırken, öyle bir tablo çizmeye 
çalıştı ki, sanki, bunun vebali tamamen bize ait. 

İSMET ATALAY (İstanbul) - "öcü masalı" ne demek, anlayamadık; açıklar mısınız? 
SELAMİ UZUN (Devamla) - Halbuki, biz, burada, Ulusal Programda, geçmişte yapılamayan

ları yapmaya çalışıyoruz; biz, burada, geçmişte bu ülkeyi 70 sente muhtaç hale getirenlerin yaptık
larını düzeltmeye çalışıyoruz. 
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Hükümet, daha önceki hükümetlerin yapamadığını Ulusal Programda da yapıyor; çünkü -Elek-
dağ Ağabeyimiz " Ulusal Program, Meclisten, böyle, alelacele geçirilmez" dedi- biliyorsunuz, bu 
Ulusal Programın aslı, temeli, 2001 yılında çıkmış olan Ulusal Programdır. Peki -soruyorum- 2001 
yılında, bu Ulusal Program Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiş midir? Bu Ulusal Program, 
2001 yılında, siyasî partilere verilmiş midir, sivil toplum örgütlerine verilmiş midir; burada tartışıl
mış mıdır? Bütün bunların cevabı "hayır"dır. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Elbette verildi ve tartışıldı. 
OĞUZ OYAN (tzmir) - Tabiî ki verildi. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bu kadar yanlış bilgi vermeyin yahu!. 
SELAMİ UZUN (Devamla) - İlk defa, hükümet, Ulusal Programı, buraya, huzurlarınıza 

getirerek, tartışmaya açmıştır ve bu, alkışlanacak bir durumdur. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ayıp oluyor, yanlış konuşmayın be kardeşim! Eski Meclis

lere de bühtan etmeyin. Geldi ve konuşuldu burada. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Doğru söylemiyorsunuz. 
SELAMİ UZUN (Devamla) - Meclisten acele geçirilme diye de bir durum zaten söz konusu 

değildir. Bu program, burada tartışmaya açılmıştır, karar olarak Bakanlar Kurulundan geçecektir; 
burada bir karar alınmayacaktır. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ama, hiç gelmedi diyorsunuz; geldi mi, gelmedi mi? 
BAŞKAN - Efendim, sayın hatibe müdahale etmeyelim. 
Siz Genel Kurula hitap edin. 
Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Genel 

görüşme yapılmadı. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Geldi mi gelmedi mi Sayın Bakan? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Burada 

genel görüşme yapılmadı. 
SELAMİ UZUN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere, 22 Haziran 1993 tarihinde 

yapılan Kopenhag Zirvesinde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliğinin genişlemesini, merkezî ve Doğu 
Avrupa ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda, adaylık için başvuruda bulunan ül
kelerin, tam üyeliğe kabul edilmeden önce yerine getirmesi gereken kriterleri belirlemiştir. 

12-13 Aralık 2002 tarihinde, Danimarka'nın dönem başkanlığı sırasında, Kopenhag Avrupa 
Konseyi Zirvesinde, Avrupa Birliğinin Aralık 2004'te Türkiye'nin Kopenhag Siyasî Kriterlerini 
yerine getirdiğine karar vermesi halinde, Türkiye'yle katılım müzakerelerinin gecikmeksizin baş
latılacağı taahhüt edilmiştir. 

Bu kriterler, siyasî, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olarak üç grupta toplanmıştır. 
Siyasî kriterler, aday ülkenin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı ve 

onların korunmasını güvence altına alan kurumların istikrarını sağlamış olmasıdır. 
Ekonomik kriterler ise, işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı ve birlik içerisindeki rekabet 

baskısı ve piyasa güçleriyle baş edebilme kapasitesinin olmasıdır. 
Topluluk müktesebatının, yani, mevzuatının benimsenmesi de "siyasî, ekonomik ve parasal 

birliğin hedeflerine bağlı kalmak üzere, üyelik için gerekli yükümlülükleri yerine getirebilme 
kapasitesine sahip olmak" şeklinde tanımlanmıştır. 
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Yine, bilindiği üzere, 1969 Lahey Zirvesi sonuçları doğrultusunda, Avrupa Birliğinin ilk geniş
leme süreci de başlatılmıştır. Bu çerçevede, İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç'le müzakere 
masasına oturulduğunda, Avrupa Birliğinin bir müzakere stratejisi belirlemesi gereği ortaya çıkmış
tır. özellikle İngiltere'nin müzakerelerdeki bazı uzlaşmaz tutumları nedeniyle, komisyon, daha son
raki bütün genişleme süreçlerinde de değişmeyen bir "yaklaşım şablonu" belirlemiştir. Müzakere 
edilecek konular, tam üye adayının bu müktesebata uyum süresi ve koşullarıyla sınırlıdır. AB'ye 
katılma arzusunda olan ülke, müzakere masasına oturduğu andan itibaren, ilk şart olarak, Avrupa 
Birliği müktesebatım aynen kabul etmeyi kabul etmiş sayılır. Bu ülkeyle müzakere edilecek olan 
şey, bu müktesebata uyumun sağlanmasının koşul ve geçiş dönemleriyle sınırlıdır. 

Peki "Avrupa Birliği Müktesebatı" ne demektir? Avrupa Birliği müktesebatı, üye ülkeleri Av
rupa Birliğine bağlayan hukukî yapının tümüne verilen isimdir. Bu doğrultuda, bu müktesebatın, bu 
hukukî yapının tanımına, Avrupa Birliğinin bütün kurucu anlaşmaları, Avrupa Birliği ile yeni üye 
devletler arasında aktedilen bütün katılım anlaşmaları, Avrupa Birliğinin üçüncü ülkelerle yaptığı -
ortaklık anlaşmaları dahil- bütün uluslararası anlaşmaları içeren birincil hukuk ve onun bütün
leyicisi, Avrupa Birliğinin başvurduğu hukuk tasarrufları aracılığıyla oluşan ikincil hukuk; yani, ilk 
Avrupa Birliği niteliğindeki Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulduğu 1 Ocak 1952 tarihin
den bu yana çıkarılan ve yürürlükte kalan bütün tüzük, yönerge, karar, tavsiye ve görüşlerin yanı 
sıra, zaman içerisinde pratik gerekçelerle çıkan ve Avrupa Birliği hukukunda etki yaratan tüm tasar
ruflar girmektedir. Ancak, bu tanım, kendi başına yetersiz kalmaktadır. Zira, esas olan, bu hukuka 
uyumun sağlanmasının ardından bu hukukun yürütülmesini gözetmek ve temin etmektir. İşte, bu 
noktada anlaşılması gereken, sadece Avrupa Birliği müktesebatına uyumun değil, aynı zamanda bu 
müktesebatı uygulamada, idarî ve adlî kapasitenin geliştirilmesinin de bu bütünün içerisinde ol
duğudur. Bu söylenenlerin ışığında ortaya çıkan gerçek, Avrupa Birliğine tam üyelik için başvuran 
aday devletin, hem idarî yapısını, kapasitesini Avrupa Birliği müktesebatı gerçeğine göre hazır
laması hem de adlî sistemini bu gerçeği kapsayacak şekilde yapılandırması gereğidir. 

Bu çerçevede, Avrupa Birliği müktesebatı, sadece bir hukuk mantığıyla sınırlı olarak al
gılanamaz. Hukuken söylenenlerin ve söylenecek olanların yanı sıra, Avrupa Birliği tam üyeliğine 
başvuran devletin Avrupa entegrasyonuna bağlı siyasî sonuçları da kabul ettiği, kavramın örtülü an
lamı içinde yatmaktadır. 

Avrupa Birliği müktesebatının bir diğer özelliği de dinamik yapısıdır. Avrupa Birliğinin hukuk 
sistemi aracılığıyla bir taraftan kendi hedeflerine ulaşmak için kaydettiği yol, öte yandan güncel 
gereksinimlere uygun olarak bu sistemdeki gelişmeler, gerek kurumsal hukuk gerekse maddî hukuk 
alanında süreğen bir dinamizmi beraberinde getirmektedir. Bu dinamizm, bir yandan Avrupa Birliği 
hukukunu ve doğal olarak müktesebatım değiştirip geliştirirken, diğer yandan yeni gelişme süreç
lerinin eskiye oranla daha çetin koşullarda gerçekleşmesine yol açmaktadır. Yani, daha önceki yıl
larda Avrupa Birliğine üye olan ülkelerin tanışık olmadığı Avrupa Birliği gerçeği, buna bağlı olarak, 
Kopenhag Kriterleri ya da ekonomik parasal birliğin koşullarına uyum gibi alanlar, yeni katılacak
lar açısından yeni uyum güçlüklerini beraberinde getirmektedir. 

Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı, kısa ve orta 
vadeli olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 

Kısa vadeli öncelikler, gerçekçi bir değerlendirmeyle, Türkiye tarafından 2003 ve 2004 yıl
larında yerine getirilebileceği düşünülen hedefleri kapsamaktadır. 

Orta vadede yer alan öncelikler, 2003 ile 2004 döneminde çalışmalar önemli ölçüde ilerlemiş 
olsa da, tamamlanması bir yıldan fazla sürmesi beklenen hedeflerdir. 

Türkiye, Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda, bugün, son Ulusal Programını tartışıyor. Bu 
Ulusal Program, malların serbest dolaşımından kişilerin serbest dolaşımına, sermayenin serbest 
dolaşımından hizmetlerin serbest dolaşımına, enerji alanından bilime, adaletten maliyeye kadar bir
çok alana ilişkin konuları kapsıyor. Ben, sizleri, bunların teknik ayrıntılarına boğmak istemiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Türkiye için Avrupa Birliğine üye olmak niçin önemlidir? Avrupa Birliğine 
üye olmak vatandaşımıza ne kazandırıyor? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika efendim; mikrofonu açıyorum. 
Buyurun. 
SELAMİ UZUN (Devamla) - Avrupa Birliği bizim için ne anlam ifade ediyor? 
Değerli arkadaşlarım, Alvin ve Heidi Toffler, bütün dünyada çok popüler ve klasik olan "Yeni 

Bir Uygarlık Yaratmak" adlı kitaplarının hemen başlangıcında şunları yazıyor: "Yaşamımızda yeni 
bir uygarlık boy atıyor ve her tarafta kör gözlüler onu boğmaya çalışıyor. Bu yeni uygarlık kendisiy
le birlikte yeni aile tarzları, değişik çalışma, sevme ve yaşama biçimleri, yeni bir ekonomi, yeni 
politik anlaşmazlıklar getiriyor ve hepsinin ötesinde bilinçlerde bir değişiklik yaratıyor. 

insanlık ileriye doğru niteliksel bir sıçramayla karşı karşıya. Bütün zamanların en derin top
lumsal altüstlüğünü ve yaratıcı yeniden yapılanmasını yaşıyoruz. Bunu henüz bir şekilde kavramış 
değiliz; ama, temelden yeni bir uygarlık inşa etmekteyiz. Üçüncü dalganın anlamı budur." 

Bilindiği gibi, birinci dalgayı tarım devrimi, ikinci dalgayı sanayi devrimi oluşturmuştu. Toff-
lerlerin üçüncü dalga olarak nitelediği ise sanayi sonrası toplum ve bilgi çağıdır. 

Sürekli değişimden söz ediyoruz. Peki, değişen ne; tabiî ki teknoloji, insanoğlunun çalışma 
biçimi. Tarım döneminde hayvan gücünden yararlanıyorduk. Sanayi döneminde kol gücünü örnek 
alan bir teknolojiye geçtik. Bugün de, üçüncü dalganın özünü, beynin kendi başına yapmaya kalktığın
da çok uzun zaman alacak olan bir teknolojiye sahibiz. Dün kol gücümüzü esas almıştık, bugün beyin 
gücümüzü örnek aldık. Koldan beyne geçişin sancıları devam ediyor. Bugün görüşmekte olduğumuz 
Ulusal Programı böyle bir dünyada tartışmaktayız. Saniyede 1 trilyon işlem yapan bilgisayar makinesi 
var. Bilgisayar programını icat ederek, sıfırdan, dünyanın en büyük zengini olan Bili Gates var. 

Bu çerçeve insanı yüceltiyor. Tanrı'nın yarattığı insan ve onun beyni, değerini verdiğinde, her 
şeyin önüne geçmiş bulunuyor. Hiçbir tabu bunu sarsamıyor, gölgeleyemiyor. 

Buradan Türkiye insanına sesleniyorum. Avrupa Birliği projesi de, sadece toplumları değil, 
doğrudan bireyi odağına yerleştiren böyle yeni bir dönemin oluşumu. İnsanı, insanın yaratıcılığını, 
insanın yaşam kalitesini, insanın özgürlüğünü, insanın zenginliğini, insanın manevî değerlerini, 
kısacası, insanın aklını ve ruhunu birlikte en üst mertebeye koyan ve toplumsal yapıyı bu amaca 
yönelik olarak yeniden şekillendiren bir toplumsal dönüşüm. 

Her şey insan için. İnsanın yirmidört saatini ve o yirmidört saatlerden oluşan tüm ömrünü, mutlu, 
huzurlu ve kaliteli geçirmesi nasıl mümkün olur. Avrupa Birliği böyle bir projedir, bir uygarlık mimarîsidir. 

Türkiye Cumhuriyetinin amacı, insanlık dönemeçlerini kapsayan, her dalgayı yakalayan bir 
toplum ortaya çıkarmaktı; ama, arzulananı gerçekleştiremedik. Ülkenin çoğunluğu birinci dalgada, 
yani, nüfusun yüzde 45'i tarımda; bir başka bölümü ikinci dalgada, tarım kadar yoğun olmasa da, 
sanayide; üçüncü bir serpinti ise, sanayi sonrası toplumdan etkilenmiştir; ama, ülkemizi sanayileş
me aşamasını tamamlayamamış bir tarım toplumu olarak tanımlamamız daha doğru olur. 

Avrupa Birliği, toplumu, insanı asıl almaya, insanı odağa oturtmaya, insanı insan yapmaya çağırıyor. 
Ulusal Programın tümü birden okunduğunda, Avrupa Birliğine uyum için yapılacak düzen

lemelerin tarihlerinin ötesinde, derininde, insan yaşamını tüm zamanlarda daha nitelikli hale getir
me çabasını anında görürüz. Biz, bunu, çok fazla siyaseten tartıştık. Hatta, bir zaman önce, üzerin
de durduğumuz ekonomik kriterleri bile bir yana attık. Halbuki, Avrupa Biriliği, siyasal ve 
ekonomik kriterler toplamının çok ötesinde, insanoğlunun mutluluğu üzerine ve onun neredeyse her 
anını içeren, tüm yaşamını yeniden düzenleyen, niteliğini ve kalitesini yükselten, sanayi sonrası top
lum anlayışına uygun hale getiren bir dönemeçtir. 
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Türkiye, şimdiki Ulusal Programla, ilk başta yasal açıdan, başka bir deyişle, şekil şartları açısın
dan gerekli reformları yapıyor, üçüncü dalganın formatlarını kendi bünyesine dahil etmeye çalışıyor. 
Bunu da büyük bir gayretle yapıyor. Muasır medeniyet noktasından uzak olduğu her eski anlayışı, 
yasa düzeyinde değiştiriyor; ama, Kopenhag Kriterleri, Maastricht Kriterleri yanında, bir de Madrid 
Zirvesinde alınan bir karar var; yasa değişikliklerinin hayata geçirilme zorunluluğu, yönetimin uy
gulama kapasitesi, değişime uyum kabiliyeti. Bunlar da, şekil şartları kadar, hatta ondan da önemli. 
Sırf bu nedenle, 2003'ü Ulusal Programın içerdiği tüm yasa ve mevzuat değişimlerini gerçekleştir
meye, 2004'ü de bu bürokrasinin uygulamasını o düzeye getirme atılımına ayırdık. AK Parti İktidarı, 
içten bir samimiyet ve hayranlık veren bir azimle yasal değişimleri yapıyor ve yapacak. 

Geçen pazartesi günü, Radikal Gazetesinde, Neşe Düzel'in, 12 Eylül sonrası Diyarbakır 
Cezaevinde olanlarla ilgili röportajını okuyanlarınız vardır. însan havsalasını aşan bir işkencenin 
hikâyesini okuduk o röportajda; kanımız dondu. İnsanı yok sayan bir zihniyet nasıl değişecek? 
Vatandaşı, insana kulluktan efendiliğe, daha doğrusu olması gereken noktaya getiren yasal değişimi 
yaparken, uygulamasının da takipçisi olmalıyız. AK Partinin bunu da tavizsiz yapacağını burada 
açıklamaktan gurur duyduğumuzu da söylemeliyim. 

Dünya, insana odaklı bir yönetim çağına giriyor; Türkiye de buna uymak zorunda; Avrupa Bir
liği de bunun en vurucu örneği. Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik süreci demek, devletten 
bireye, merkezden çevreye, tekseslilikten çoğulculuğa geçiş demektir. Türkiye'de tüm kurumların 
da zihniyeti bu yönde değişecek; mevzuatın söylediğini uygulamacı da böyle anlayacak. 

Ulusal Program, vatandaşı yokmuş gibi davranan cumhuriyetin, vatandaşını oluşturma ve çağa 
uygun yaşatma projesidir. Böyle büyük bir tarihsel sıçramanın öncülüğünü yaptığımızın bilincin
deyiz. O nedenle, Ulusal Programdaki insanımızı yok sayan mevzuatı değiştirmekle kalmıyoruz; onu 
uygulayacak zihniyetin köhneleşmiş olmasına da son vereceğiz. Karar vereceğiz... Önce insan, son
ra insan, yine insan... AK Parti, bunun için var. Avrupa Birliği projesi de bunu önerdiği için takip
çisiyiz. Bunu talep ediyoruz. Bugünlere kadar yönetimlerin yok saydığı insan, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı, bu büyük viraj alındıkça zenginleşecek, bu büyük viraj dönüldükçe özgürleşecektir. 

Böyle büyük bir atılımın, cumhuriyet tarihinin en büyük medeniyet projesini hayata geçiren bir 
Meclisin ve bir partinin üyesi olmanın gururuyla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Uzun. 
Sayın milletvekilleri... 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Elekdağ. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, ismim zikredilerek, söylemiş ol

duğum bazı hususlar saptırıldı. 69 uncu maddeye göre, o konuda konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - İzin verirseniz, ben bir değerlendireyim. 
Şimdi, bir söz talebi var; onu yerine getireceğim. 
Grubu bulunmayan siyasî partiler adına söz isteyen, Doğru Yol Partisi İğdır Milletvekili Sayın 

Dursun Akdemir; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: Türkiye'nin Avrupa Bir

liğine katılım sürecindeki stratejisini belirleyen Ulusal Programı görüşmek üzere toplandık. Doğru 
Yol Partisinin bu konudaki görüşlerini belirtmek üzere. Yüce Heyetinizin huzurunda bulunuyorum; 
Yüce Meclisi, bu vesileyle, en derin saygılarımla selamlıyorum. 
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Fevkalade ayrıntılı olması gereken ve öyle hazırlanan bu Programı, kısıtlı süre içinde baştan 
aşağı yorumlamak ve birkaç saat içinde titiz bir müzakere süzgecinden geçirmek elbette mümkün 
değildir. Dolayısıyla, burada, millet egemenliğinin tecelligâhının mensupları olarak bize düşen 
görev, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini yönlendirecek temel ilkeler hakkında görüş belirtmek, 
milletin yaklaşımlarını ve temennilerini gözönünde bulundurarak hükümete yol göstermek, millete 
karanlık gözüken bazı noktalara ışık tutmaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'nin Batı ve Avrupa Birliği denilen 
oluşumla ilişkilerinde ilk ve tayin edici rolü oynayan bir siyasî geleneğin temsilcileri olarak, şunu açık 
olarak söylüyoruz: Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ve evrensel değerler sistemiyle buluş
masını geciktirmek, Türkiye Cumhuriyetinin tarihini inkâr anlamına gelir. Bu, sadece şanlı cum
huriyet tarihini inkâr etmek değildir; aynı zamanda, geçmiş ikiyüz yılımızı inkâr anlamına gelir. Tür
kiye'yi Avrupa Birliği yolunda geciktirmek, sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de inkârı olur. 

Ülkemiz, ulusal mevzuatının uyumu yönünde attığı her yeni adımla, yalnızca insanına hak et
tiği daha çok hak, daha çok özgürlük, daha çok demokrasi vaat etmiyor; bunlarla birlikte, kendisini 
ekonomik, siyasal ve stratejik açılardan daha güçlü kılacak, kendisini layık olduğu konuma 
taşıyarak evrensel gerçeklerle de kucaklaşmaya yakınlaşacaktır. O halde, ülkemizin âli menfaat-
larına ve ulusal güvenliğine açıkça ters düşmediği ölçüde, kimsenin bu buluşmayı geciktirmeye, is
teyerek veya istemeden frenlemeye hakkı yoktur. "Evet, ama" üslubunun zamanı ve modası da geç
miştir, inandırıcılığı da geçmiştir. Türkiye, yeni üyeler ve diğer adaylar ne yapmışlarsa,ne yapıyor
larsa, buna uygun olarak Ulusal Programında yer alan taahhütleri elbette yerine getirmelidir. Kim
se korkmasın, bu büyük millet, bu büyük devlet, bu büyük ülke, her türlü yeniliğe ve evrime, hiç
bir vazgeçilmezini yitirmeden uyum sağlayabilecek güçtedir. Tedbirli olmak başka bir şeydir, kork
mak başka bir şeydir. Korkarak büyük olunamaz. Eğer, bugün atılan adımlar, bir gün, bazılarınca, 
Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma nitelik
lerine, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı kullanılmaya yeltenilecek olursa, o gafiller, 
mağlubiyeti yeniden yaşayacaklardır. 

Avrupa Birliği uyum yasaları henüz gündemimizde yokken, Türkiye'nin adaylığı daha resmiyet 
kazanmamışken, benzer tehditlere karşı verilen kahramanca mücadelede her türlü katkıda bulunmuş 
olan Doğru Yol Partisinin bir milletvekili olarak, bunları size söylemek durumunda oluyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz yasama döneminde gerçekleştirilen anayasa 
değişiklikleri sayesinde Meclisimiz bu dönemde de çok önemli sayıda uyum yasası çıkarmış. 
gereken adımlar uygun olan hızla atılabilmiştir. Bugün görüştüğümüz Ulusal Program da. bundan 
böyle atılacak adımları saymaktadır. Bunları da gerçekleştirebilme noktasına getirebilmiş olmamızı. 
büyük ölçüde, geçtiğimiz dönemdeki anayasa ve yasa değişikliklerine borçluyuz. Dolayısıyla, geç
tiğimiz yasama döneminde bu reformları gerçekleştirenlerden teşekkürlerimizi esirgememeliyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, bir dakika, mikrofonunuzu açıyorum. 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Geçtiğimiz dönemde. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

temsil edilen tüm partiler, gerekli iradeyi ortaya koymuşlar ve gerçekleştirdikleri değişikliklerle 
bugünkü yasaların çıkması için gerekli ortamı ve olanağı sağlamışlardır. 

Ayrıca, yeri gelmişken, bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Bugün, ağırlıklı olarak siyasî alan
da yapılan reformlar kamuoyunu meşgul ediyor; bunları tartışıyor, değerlendiriyoruz. Avrupa Birliği. 
sadece siyasî bir entegrasyon değildir, aynı zamanda, ekonomik bir entegrasyondur. Ekonomik 
reformları. Doğru Yol Partisinin liderliğinde gerçekleştirilen gümrük birliği sayesinde büyük ölçüde 
tamamladık. Bugün, bu alanda ciddî bir güçlüğümüz yoktur. Gümrük birliği iyi işlemektedir ve o 
dönemde de sıklıkla dile getirdiğimiz üzere, siyasî entegrasyonu kolaylaştırıcı etki yapmaktadır. 

- 2 7 -



T.B.M.M. B : 100 1 .7 .2003 0 : 1 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; bugün de, Yüce Meclis üzerine düşen vazifeyi yerine 
getirmektedir. Ancak, hükümetin bazı eksikliklerini de burada vurgulamak gerekiyor. Hükümet, 
Meclise sevk ettiği yasalar konusunda kamuoyunu aydınlatmakta eksik kalıyor. Yasalar, demokratik 
ülkelerde vatandaş için çıkarılır. Oysa, vatandaşlarımız bir paket lafı duyuyor; ancak, o paketin 
içeriğini oluşturan yeni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi kılınmıyor. Hükümetin aslî görevleri 
arasında yer alması gereken aydınlatma çabasında ciddî gecikmeler oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetin daha önemli bir eksikliği ise, kabul edilen reform yasalarının 
uygulanması konusunda bir türlü dolduramadığı boşluktur. Gerçekleştirilen mevzuat değişiklik
lerinin etkin uygulanmasını sağlayacak gerekli organizasyon, insan kaynağı ve bütçenin hükümet 
tarafından yeterince değerlendirildiğine dair belirtileri göremiyoruz. Bunun da ötesinde, uy
gulamanın etkinliğini denetleyecek gerekli mekanizmaların da uygulayıcı kurumlar tarafından or
taya konulmadığını, mevcut aksaklıklardan anlıyoruz. 

Yapılan mevcut değişikliklerin uygulamalarındaki etkinliğin sağlanması açısından, Basın Kon
seyi, Barolar Birliği, îktisadî Kalkınma Vakfı, sendikalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması şarttır. Zira, bu kuruluşlar, uygulamanın 
günlük hayata yansıması açısından en sağlıklı köprüleri oluşturabilecek konumdadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin özveriyle çalışarak kabul ettiği yasaların uygulama koşul
ları konusunda belirsizlik sürmektedir ve bu konuda, hükümet, üzerine düşen sorumluluğu ivedilik
le üstlenmelidir; aksi takdirde, gerçekleştirilenler sadece şekil düzeyinde kalacaktır ve Türkiye'nin 
Avrupa Birliği üyeliğine itiraz eden muhasım dış güçlerin ve Türkiye'nin içerisindeki köhne zih
niyetin ekmeğine yağ sürecektir. Bazı çevrelerin, Türkiye'nin üyeliğine karşı geliştirdikleri itirazı 
yanıtlamada, esasen yeterli enerjiyi ortaya koyamayan hükümet, bari, bu uygulama tedbir ve yasaları 
konusunda gerekeni bir an önce yapsın. Kaldı ki, Avrupa Birliği Komisyonunun, bu yılın ekim ayın
da yayımlayacağı ve müzakere sürecinin başlatılması açısından önemli mihenk taşlarından birini 
oluşturacak ilerleme raporu, özellikle uygulamayı esas alacaktır. Keza, belirleyici rol oynayacak 
2004 ilerleme raporu da, teoriye değil, pratiğe bakacaktır. Hükümetimiz, bunları, tabiatıyla bilmek 
durumundadır; ama, bizleri samimiyetine inandırmasının ve çabalarımızın beklenilen sonucu üret
mesinin, öncelikle, uygulamaya önem vermesine bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir. 

2004 Aralık ayında yapılacak Avrupa Birliği zirvesine kadar geçecek süre zarfında, Mec
lisimizin önümüzdeki dönem çalışmalarına başlamasıyla birlikte, ilgili bakanlık ve kurumların, uy
gulamada sağlanılan gelişmeler hakkında, üçer aylık dönemler itibariyle, Meclise bilgi vermelerini 
talep ediyoruz. Zira, sırf bu uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar yüzünden bu tarihî fırsatın 
yitirilmesi halinde doğacak sorumluluğu, Yüce Meclisimiz de paylaşacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; biz, bu reform çalışmalarını, elbette, kendi vatandaş
larımız için yapıyoruz, ülkemizde demokrasinin temelleri daha sağlam ve yaygın hale gelsin diye 
yapıyoruz, evrensel haklar ve özgürlükler güçlensin diye yapıyoruz, devlet-vatandaş ilişkileri çağ
daş ve evrensel değerlere daha uygun hale gelsin diye yapıyoruz. Temel hedefimiz, her ne olursa ol
sun, vatandaşımızın, ulusumuzun daha iyi yaşam standartlarına kavuşmasıdır; ama, çıplak gözle 
görüneni de, ne kendimizden ne de birbirimizden saklayalım. Bu işte gösterdiğimiz irade ve hızı -
hatta, ne yazık ki, coşkuyu- Avrupa Birliği takvimi de belirliyor. Bugün, yüzlerce yasa ve mevzuat 
değişikliğine gidiyoruz. Az önce söylediğim gibi, geçtiğimiz dönemde, onlarca Anayasa maddesini 
değiştirdik. Gelin, bu Ulusal Program, yeni bir projeyi düşünmemize vesile olsun. Yeni bir 
anayasayı, en büyük gücü, vazgeçilmez ilke ve değerlerimizden, demokratik, laik ve sosyal hukuk 
devleti anlayışımızdan, bölünmez bütünlüğümüzden ve de salt kendi irademizden alacak, Tür
kiye'nin büyüklüğüne tam anlamıyla yakışan bir haklar ve özgürlükler anayasasını tasarlamaya baş
layalım. Doğru Yol Partisi, böyle bir projeyi en kısa sürede Yüce Meclisin ve milletimizin gün
demine sunacaktır. 
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Son söz olarak, Avrupa Birliğinin ciddî sorumlulukları olduğunu tekrar kaydetmek istiyoruz. 
Avrupa Birliği, şayet rüştünü ispat etmek istiyorsa, Türkiye'nin tam üyeliğinin yolunu açmalıdır. 
Avrupa Birliğinin uygarlık projesi, Türkiye'yi de kapsadığı ölçüde adına yakışacaktır. Yeni Avrupa 
mimarîsinde Türkiye'nin varlığı, Avrupa Birliğini dünya sahnesinde daha güçlü yapacaktır. 

Avrupa Birliğinin bu tarihsel vizyon, sorumluluk ve bilinçle hareket etmesini temenni ediyor, 
Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Akdemir. 
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekilimiz 

Sayın Elekdağ, yine, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Genel Kurula hitap eden Sayın 
Uzun'un konuşmaları sırasında kendi isminden açıkça bahsetmek suretiyle yanlış anlamaya sebep 
verecek ifade kullandığından, İçtüzüğümüzün 69 uncu maddesine göre söz talebinde bulunmuştur. 
Başkanlığımızca talep yerinde görülmüş ve Sayın Elekdağ'ın engin tecrübesiyle, bir sataşmaya 
meydan vermeyecek şekilde, kısa ve öz olarak açıklama yapacağını ümit ediyoruz. 

Buyurun Sayın Elekdağ. (CHP sıralarından alkışlar) 
V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın, Sivas Milletvekili Selami Uzun'un, ileri sür
müş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle açıklaması 

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşım Selami Uzun, zannediyorum, o konuşmamla ilgili bazı hususları yanlış 

yorumladı. O bakımdan, bir iki açıklama getirmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, birincisi şudur: 57 nci hükümetin Ulusal Programa yaklaşımını bir ölçüt 

olarak almak ve bununla hükümetimizin tutumunu mukayese etmek yanlıştır. Bildiğiniz gibi, 57 nci 
hükümet, ne Katılım Ortaklığı Belgesi üzerinde ne de Ulusal Program üzerinde, kendi içinde bir an
layış ortaya çıkarabilmişti. Bir anlayış ortaya çıkaramayınca, tabiatıyla, bunu Meclise getirip, 
burada layıkı veçhile tartışması da söz konusu olamazdı. Ben, o bakımdan, bunun herhangi bir 
şekilde bir ölçüt olarak alınmasının çok yanlış olacağı kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci belirtmek istediğim husus şudur: Ekonomi konusunda söylediğim 
hususlar, bunlar benim kendi yorumlarım değil, bunlar Hazine Müsteşarlığının ve aynı zamanda 
Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği rakamlardır. Ben, bunlara dayanarak bazı gerçekleri dile getir
dim, herhangi bir şeklide bir yorum yapmadım esas itibariyle. Şimdi, yani, netice itibariyle, 
Amerikan ekonomik işlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Alan Larsen'in ağzına kelimeleri de ben 
koymadım, onun da yaptığı bir değerlendirme var bu konuda. 

Şimdi, ekonomimiz tabiatıyla bu hükümet tarafından hasta hale getirilmedi, hasta elinize gel
di; ama, hastalık devam ediyor; bu hastalığa doğru dürüst bir ilaç vermek lazım; bu ilaç da değerli 
arkadaşlarım, vergi sisteminde aranmalıdır, vergilemede aranmalıdır. Kamu maliyesinin Tür
kiye'deki sorunlarının çözüleceği yer, vergileme alanındadır, bunun başka bir yolu yoktur, kısa ve 
uzun vadede bu böyledir. O bakımdan, yapılacak olan husus açık; yani, vergileri aşağıya doğru in
dirmemiz -tabiatıyla, adalet ilkeleri çerçevesinde- bunu mümkün olduğu kadar geniş bir tabana 
yaymamız ve bunun yanında da, kayıtdışı ekonomiyi mümkün olan ölçüde azaltmamızdır. Böyle bir 
tatbikatın yapacağı en önemli husus da, faizleri aşağıya doğru çekmek olacaktır değerli arkadaşlar. 
Böyle bir durumda, devlet, piyasadan devamlı olarak borç almaktan kurtulacaktır, faizler aşağıya 
doğru inecektir; ilaç budur; bunun başka bir yolu yok. Bugün, Türkiye'de bir çoğunluk hükümeti 
var. Bu çoğunluk hükümeti bunun üzerine cesaretle gittiği takdirde, emin olun, Cumhuriyet Halk 
Partisi tam anlamıyla sizin yanınızda yer alacaktır. Beraberce bu işi yapma imkânımız varken neden 
yapmayalım?! 
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Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ. 
Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Sayın milletvekilleri, okunacak metinlerin uzun olması dikkate alınarak, Kâtip Üyemizin 

oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
!.- 4903 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun bazı maddelerinin 

bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/324) 
30.6.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20.6.2003 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-2189/8565 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 19.6.2003 gününde kabul edilen 4903 sayılı 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun incelenmiştir. 
İncelenen 4903 sayılı Yasanın, 
- 19 uncu maddesinin (b) fıkrasında, 12.4.1991 günlü, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 

8 inci maddesinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiş, 
- 21 inci maddesiyle 3713 sayılı Yasaya eklenen geçici 10 uncu maddede de, bu yasanın yürür

lüğe girdiği günden önce, bu yasayla yürürlükten kaldırılan 3713 sayılı Yasanın 8 inci maddesi kap
samına giren suçlardan dolayı, 

1- Yürütülen hazırlık soruşturmalarında cumhuriyet savcılıklarınca takipsizlik kararı 
verileceği, 

2- a) Haklarında kamu davası açılmamış tutuklu sanıkların cumhuriyet savcılıklarınca, 
b) Haklarında kamu davası açılmış tutuklu sanıkların ilgili mahkemelerce, 

salıverilecekleri, 
3- a) Henüz Yargıtaya gönderilmemiş ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dos

yaların hükmü veren mahkemece, 
b) Yargıtayda bulunan dosyaların ilgili ceza dairesince, 
c) Cezaları infaz edilmekte olan hükümlülerin dosyalarının hükmü veren mahkemece, 

ivedi işlerden sayılıp, Türk Ceza Yasasının 2 nci maddesi gözönünde bulundurularak karara 
bağlanacağı, 

kuralı getirilmiştir. 
İncelenen Yasanın 19 uncu maddesinin (b) fıkrasıyla Terörle Mücadele Yasasının yürürlükten 

kaldırılan 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, 
"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıy

la yazılı, sözlü veya görüntülü propagandayla toplantı, gösteri ve yürüyüş yapanlar hakkında, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir milyar liradan üç mil
yar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Bu suçun terör yöntemlerine başvurmaya özen
direcek şekilde işlenmesi halinde verilecek ceza üçte bir oranında artırılır, mükerreren işlenmesi 
halinde ise, verilecek hapis cezaları paraya çevrilemez" 
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denilerek, devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla, 
- Yazılı, sözlü ya da görüntülü propaganda, 
- Toplantı, gösteri ve yürüyüş, 
yapmak suç sayılmış ve suçun yaptırımı düzenlenmiştir. 
1- Avrupa Birliği Konseyince kabul edilen Türkiye 2003 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesinin 

"Güçlendirilmiş Siyasî Diyalog ve Siyasî Kriterler" bölümünde; 
- Basın özgürlüğü de dahil olmak üzere, anlatım özgürlüğüyle ilgili reformların sürdürülmesi 

ve uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (10, 17 ve 18 inci maddeler) doğrultusunda 
hukuksal kısıtlamaların kaldırılması, 

- Şiddet içermeyen görüş açıklamaktan sanık ya da mahkûm olanların durumlarının çözüme 
kavuşturulması; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince yeniden yargılanma hakkına 
ilişkin kuralların uygulanması, 

- Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 9 uncu maddesi doğrultusunda tüm bireylerin ve dinî 
toplulukların düşünce, dil ve vicdan özgürlüklerini kullanmaları ile ilgili kuralların uyumlaştırıl
ması ve uygulanması; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları doğrultusunda, bu toplulukların 
etkinlik gösterebilmeleri için gerekli koşullar oluşturulması, 

Türkiye için belirlenen öncelikler arasında sayılmıştır. 
Bu uluslararası metinler ve kurallar karşısında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının, düşünce 

ve anlatım özgürlüğü kapsamına girdiğinde kuşku bulunmayan propagandayı suç sayan ve yaptırıma 
bağlayan 8 inci maddesinin kaldırılmasının uygun olup olmayacağının irdelenmesi gerekmektedir. 

2- Öncelikle Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin ilk metni ile 6.2.2002 günlü, 4744 
sayılı Yasayla yapılan değişikliklerin incelenmesinde yarar bulunmaktadır. 

12.4.1991 günlü, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin ilk metninde, han
gi yöntem, amaç ve düşünce ile olursa olsun yazılı ya da sözlü olarak bölücü propaganda ve bu 
amaçla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma suç sayılıp yaptırıma bağlanmıştır. 

Bu madde, önce 27.10.1995, günlü 4126 sayılı Yasa, sonra da 6.2.2002 günlü, 4744 sayılı Yasa 
ile değiştirilmiştir. 

Maddede 4744 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, 
-"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef 

alan..." biçiminde düzenlenen özel kasıt, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla..." biçiminde değiştirilerek somutlaştırılmış, böylece 
suçun öğesi açıkça belirlenmiş, 

-"Yazılı ve sözlü" propaganda ibaresine, teknolojik gelişmeler gözönünde bulundurularak "gör
sel" propaganda eklenmiş, 

-Söz konusu propaganda suçu için hapis cezası yanında öngörülen para cezası artırılmış, 
-Propaganda suçunun "terör yöntemlerine başvurmayı özendirecek" biçimde işlenmesi durumu 

ağırlaştırıcı neden olarak madde metnine eklenmiş, bu durumda verilecek cezanın üçte bir oranında 
artırılması, yeniden işlenmesi durumunda da hapis cezasının paraya çevrilemeyeceği öngörülmüştür. 

Maddenin yürürlükten kaldırılması, bu suçun "terör yöntemlerine başvurmayı özendirecek" 
biçimde işlenmesi durumunda da cezasız kalması sonucunu doğuracaktır. 

3- Anayasa Mahkemesinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının kimi kurallarının 
Anayasaya aykırılığı savıyla açılan dava sonunda verdiği 31.3.1992 günlü, E. 1991/18, K. 1992/20 
sayılı kararında da vurgulandığı gibi, Türk Ceza Yasasının, devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez 
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bütünlüğüne yönelik örgütleşme ve propaganda eylemlerini ceza yaptırımına bağlayan 141, 142 ve 
163 üncü maddelerinin yürürlükten kaldırılmasıyla doğan hukuksal boşluk 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Yasasının 7 ve 8 inci maddeleriyle doldurulmuştur. 

Anayasanın, 
- 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan bir 

devlet olduğu, 
- Başlangıç bölümünde, bu Anayasanın, Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belir

lediği; hiçbir etkinliğin, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği ilkesi karşısında korunma göremeyeceği, 
- 3 üncü maddesinde, Türkiye Devletinin, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olduğu, 
- 4 üncü maddesinde, 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin 

önerilemeyeceği, 
- S inci maddesinde, Türk Ulusunun bağımsızlığı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini 

korumanın devletin temel amaç ve görevi olduğu, 
- 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden hiç

birinin devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan etkinlikler 
biçiminde kullanılamayacağı, 

- Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü düzenleyen 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasın
da da, bu özgürlüklerin kullanılmasının devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünün korun
ması amacıyla sınırlandırılabileceği, 

belirtilmiştir. 
Bu kurallara göre, ülke ve ulus bütünlüğünü bozucu eylemlere karşı gerekli önlemleri almak 

devlete Anayasayla verilmiş bir görev niteliğindedir. Alınacak önlemlerin, amaçla orantılı olmak 
koşuluyla, düşünce ve anlatım özgürlüğünün normal sınırlaması sayılacağı Anayasanın genelde 14 
üncü, özelde de 26 ncı maddelerinde açıkça vurgulanmıştır. 

Türk Ceza Yasasının 142 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla ortaya çıkan hukuksal 
boşluğu doldurmak amacıyla getirilen Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesiyle de, yalnızca 
düşünce açıklamak düzeyinde kalsa da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve ulusuyla bölün
mez bütünlüğünü bozmak amacıyla yazılı, sözlü ya da görüntülü propaganda ile toplantı, gösteri ve 
yürüyüş yapanlara ilişkin cezaî yaptırım öngörülmüştür. 

Anayasal kuralların gereği olan Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin tümüyle yürür
lükten kaldırılması yerine, uluslararası hukukla da uyumlu duruma getirilerek korunması en uygun 
yöntem olacaktır. 

4- öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin anlatım özgürlüğünü düzenleyen 10 uncu 
maddesinde, herkesin görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahip olduğu; kullanılması 
görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlüklerin, demokratik bir toplumda, zorunlu önlemler 
niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün ya da kamu düzeninin korunması 
amacıyla, yasayla kimi koşullara, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabileceği belirtilmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Sözleşmenin 10 uncu maddesine ilişkin kararlarında, gerek
sinimin ikna edici biçimde ortaya konulması durumunda sınırlamanın kabul edilebileceğini ve bu mad
denin ikinci fıkrasındaki "zorunlu" sıfatının, zorlayıcı toplumsal gereksinimi anlattığını vurgulamaktadır. 

Yukarıda yer verilen Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10 uncu maddesi ve Avrupa İnsan Hak
ları Mahkemesinin kararlan ile ortaya koyduğu ölçütler karşısında, Terörle Mücadele Yasasının 8 inci 
maddesinin kimi daraltıcı koşullar konularak korunması uluslararası hukuka da aykın olmayacaktır. 
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Nitekim, incelenen Yasanın "Genel Gerekçe"sinde, 4744 sayılı Yasaya Kopenhag Siyasî 
Kriterlerine uyum yasaları arasında yer verilmesine karşılık, bu Yasayla Terörle Mücadele 
Yasasının 8 inci maddesinin, kaldırılması yerine değiştirilmesiyle yetinilmiş olması da bu düşünceyi 
doğrulamaktadır. 

Ayrıca, "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı"nın "2.1. 
Siyasî Kriterler" bölümünün "2.1.1. Düşünce ve İfade Özgürlüğü" alt bölümünde, anlatım özgür
lüğünün Avrupa Birliği müktesebatı ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları ışığında geliştiril
mesine önem ve öncelik verileceği belirtildikten sonra, Anayasa ve diğer mevzuattaki ilgili kuralların, 

"Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10 uncu maddesi çerçevesindeki toprak bütünlüğü ve 
ulusal güvenliğin korunmasını da öngören ölçütler ile laik ve demokratik Cumhuriyeti, üniter dev
let yapısını ve millî birliği koruma kriterleri temelinde" 

gözden geçirilmesi kabul edilmiştir. 
Bu düzenleme de, Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin kimi daraltıcı koşullar 

konularak korunmasının Avrupa Birliğine karşı yükümlülüğümüzle bağdaşacağını göstermektedir. 
5- Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasının Türkiye Cum

huriyeti Devletinin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü "yazılı, sözlü ya da görüntülü 
propaganda" ya da "toplantı, gösteri, yürüyüş" yapmak yoluyla bozmak isteyenler yönünden hukuk
sal bir boşluk yaratıp yaratmayacağı üzerinde de durmak gerekir. 

İncelenen Yasanın, 8 inci maddeyi yürürlükten kaldıran 19 uncu maddesinin gerekçesinde, 
"Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması ile ülke bütün

lüğünün korunması bakımından bir boşluk doğmayacaktır. Türk Ceza Kanununun 311 inci maddesi 
gereğince, 8 inci madde yürürlükten kaldırıldığında boşluk doğması bir tarafa, ülke bütünlüğü aley
hine propaganda suçu daha ağır bir cezayla cezalandırabilecektir. 

öte yandan, Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrası doğrudan olmasa da 
dolayısıyla millî birliği, millî bağlılığı koruyan bir hükümdür. Ancak, din, dil, ırk ve bölge farklılık
larının vurgulanması halinde fikrî içtima kuralları (TCK m.79) gereğince, Türk Ceza Kanununun 
312 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü de uygulanabilecektir." 

Denilerek, 8 inci maddenin yürürlükten kaldırılmasıyla bölücülük propagandasının suç olmaktan 
çıkmayacağı belirtilmektedir. Ancak bu gerekçe, aşağıda yazılı nedenlerle doğru görülmemektedir: 

a- Her şeyden önce, bu gerekçenin doğru olmadığını anlamak için propaganda sözcüğünün 
tanımına bakmak gerekir. 

Propaganda "bir öğreti, düşünce ya da inancı başkalarına tanıtma, benimsetme ve yayma 
amacıyla söz, yazı gibi yollarla gerçekleştirilen çalışma" olarak tanımlanmaktadır. 

Bu tanıma göre, terör ve şiddet ya da bunlara teşvik içermeyen ve yalnızca ülke bütünlüğüne 
yönelik olumsuz propagandadan ya da bu çerçevede toplantı, gösteri ve yürüyüş yapmaktan ibaret 
olan eylemlere, Türk Ceza Yasasının "suç işlemeye tahrik, korku ve panik yaratma amacıyla tehdit" 
suçunu düzenleyen 311 inci maddesinin uygulanması hukuken olanaksızdır. Böyle bir uygulamayı 
savunmanın ve haklı göstermenin zorluğu açıktır. 

b- Ayrıca, 3713 sayılı Yasa, 12.4.1991 gününde kabul edilmiş ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Türk 
Ceza Yasasının 125, 169,172, 311 ve 312 nci maddeleri ise, bu tarihte yürürlükte olan maddelerdir. 

Bir başka anlatımla, 3713 sayılı Yasanın 8 inci maddesi Türk Ceza Yasasının sözü edilen kural
larının ve 311 inci maddesinin yürürlükte olmasına karşın, var olan bir boşluğu doldurmak için 
kabul edilmiştir. 
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Bu durum, her iki maddenin farklı alanları düzenlediğini açıkça ortaya koymaktadır. 
c- Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin yukarıda değinilen 31.3.1992 günlü, E.1991/18, K.1992/20 

sayılı Terörle Mücadele Yasasına ilişkin kararında "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek" eylemiyle ilgili 
olarak, Türk Ceza Yasasında bu suçu yaptırıma bağlayan temel kuralın 125 inci madde olduğu; 168 
inci maddenin, 125 inci maddede öngörülen suçun işlenmesi amacıyla silahlı cemiyet ve çete kurul
masına, 171 inci maddede ittifak oluşturulmasına ilişkin kuralların konulduğu; 172 nci maddede ise, 
meydanlarda açıkça halkı bu suçu işlemesi için kışkırtanlar hakkında yaptırım öngörüldüğü; devletin 
ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğüne yönelik örgütleşme ve propaganda eylemlerini ceza yap
tırımına bağlayan Türk Ceza Yasasının 141 ve 142 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılarak, bun
ların yerine 3713 sayılı Yasanın 7 ve 8 inci maddelerinin getirildiği belirtilmiştir. 

Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesi yerine Türk Ceza Yasasının 311 inci maddesinin 
uygulanabileceği yönündeki sav, bu nedenle de geçerli değildir. 

d- öte yandan, düşünce ve anlatım özgürlüğünün daha geniş biçimde sağlanması amacıyla 
3713 sayılı Yasanın 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılırken, bu nedenle ortaya çıkaracak boşluğun, 
Türk Ceza Yasasının 8 inci maddeden daha ağır cezalar öngören 311 inci maddesiyle dol
durulabileceğinden söz etmek açık bir çelişki oluşturmaktadır. 

e- Son olarak belirtmek gerekir ki, Türk Ceza Yasasının 312 nci maddesinde, ırk farklılığına 
dayanarak halkı birbirine kamu düzeni için tehlikeli olabilecek biçimde düşmanlığa ya da kin bes
lemeye alenen tahrikten söz edilmektedir. 

312 nci maddenin yasakladığı eylem, halkı hangi nedenle olursa olsun birbirine karşı kin ve 
düşmanlığa tahrik etmektir. Bu maddedeki özel kasıt "kin ve düşmanlığa tahrik"tir. 

Oysa, Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesindeki özel kasıt "devletin ülkesi ve ulusuyla 
bölünmez bütünlüğünü bozmak"tır. Bu yönde yapılan her propagandanın, mutlaka halkı birbirine 
karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi gerekmez. 

Bu yönüyle de, Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin kaldırılmasından doğan boş
luğun, suç öğeleri farkı olduğu için Türk Ceza Yasasının 312 nci maddesiyle doldurulması olanak
lı gözükmemektedir. 

Açıklanan nedenlerle, 3713 sayılı Yasanın 8 inci maddesinin kaldırılmasının Türkiye Cum
huriyeti Devletinin varlığı ve devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğü yönünden önemli 
sakıncalar yaratması güçlü bir olasılık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması durumun
da, Anayasanın 14 üncü maddesindeki temel hak ve özgürlüklerin anlatım özgürlüğü yönünden 
kötüye kullanılması yasağı tümüyle yaptırımsız kalacaktır. 

Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin uluslararası ilişkiler yönünden yaratacağı 
sorunun, bu maddede yapılacak değişiklikle aşılabileceği düşünülmektedir. 

Gerçekten, Türk Ceza Yasasının 312 inci maddesinde yapıldığı gibi, bölücü propagandanın suç 
sayılabilmesi için "kamu düzeni için açık ve mevcut tehlike oluşturacak biçimde" ya da "terör yön
temlerine başvurmayı özendirecek biçimde" koşuluna yer verilerek, Terörle Mücadele Yasasının 8 
inci maddesini korumanın daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun bulunmayan 4903 sayılı Çeşitli Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 19 uncu maddesi ve bu maddeyle bağlantısı nedeniyle 
21 inci maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 
değişik 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair 2 adet önerge vardır. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 
2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun (6/499) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/76) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmında yer alan (6/499) esas numaralı soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ediyorum. 

Atilla Başoğlu 
Adana 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
3.- Samsun Milletvekili Mehmet Kur t'un (6/519) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/77) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 252 nci sırasında yer alan (6/519) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Kurt 

Samsun 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
/.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 milletvekilinin, ülkemizdeki demir cevheri kay

naklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İnşaatlarda kullanılan demirlerin, hurda malzemelerinden imal edilmesi, Bingöl depreminde, 

Kayseri'de ve daha pek çok olayda da görüldüğü üzere, çöken inşaatlarda pek çok faciaya neden ol
maktadır. 

Bu duruma seyirci kalınması halinde daha nice faciaların olacağı da kuşkusuzdur. 
Ülkemizdeki inşaat demirlerinin imalatı ve kalitesiyle ilgili hususların araştırılması amacıyla 

Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açıl
masını saygılarımla arz ederim. 

1- Muharrem Kılıç (Malatya) 
2- Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 
3- İsmet Atalay (İstanbul) 
4- Yakup Kepenek (Ankara) 
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5- Halil Tiryaki (Kırıkkale) 
6- Hüseyin özcan (Mersin) 
7- Muharrem Eskiyapan (Kayseri) 
8- İsmail Değerli (Ankara) 
9- Hüseyin Ekmekçioğlu (Antalya) 
10- Atila Emek (Antalya) 
11- Muharrem Toprak (İzmir) 
12- Hasan Fehmi Güneş (İstanbul) 
13- Osman özcan (Antalya) 
14- Nail Kamacı (Antalya) 
15-Nurettin Sözen (Sivas) 
16- Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
17- Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
18-UğurAksöz (Adana) 
19- N. Gaye Erbatur (Adana) 
20- Atilla Kart (Konya) 
21-Ali Oksal (Mersin) 
22- Şefik Zengin (Mersin) 
23- Ahmet Küçük (Çanakkale) 
24- Mahmut Duyan (Mardin) 
25- Sabahattin Cevheri (Şanlıurfa) 
26- Hasan ören (Manisa) 
27- İnal Batu (Hatay) 
28- Salih Gün (Kocaeli) 
29- Mehmet Boztaş (Aydın) 
30- Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
31-Mustafa Sayar (Amasya) 
32- Atilla Başoğlu (Adana) 
33- Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
34- Ahmet Yılmazkaya (Gaziantep) 
35- Hasan Aydın (İstanbul) 
36- Sıdıka Sarıbekir (İstanbul) 
37- Necati Uzdil (Osmaniye) 
38- Halil Ünlütepe (Afyon) 
39- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
40- Orhan Eraslan (Niğde) 
Gerekçe: 
Ülkemiz, dünya demir-çelik üretiminde 2003 verilerine göre 13 üncü sıradadır. Üretimde, 9,5 

milyon ton cevher, 2,5 milyon ton pelet (zenginleştirilmiş cevher) kullanılmaktadır. 
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Malatya-Hekimhan-Hasançelebi'de, Sıvas-Divriği'de ve daha pek çok bölgemizde büyük demir 
madeni rezervlerimiz bulunmaktadır. Özellikle Hasançelebi, âdeta, bir demir madeni deposudur. 
MTA tespitlerine göre Hasançelebi'de yaklaşık 3,2 milyar ton işlenebilir maden rezervi vardır. 

Bu nedenle, 1978 yılında Hasançelebi'de pelet tesisi kurulmasına karar verilip, şantiye ve 
laboratuvar da kurulmasına rağmen, her nedense 1984 yılında bu karardan vazgeçilmiştir. 

Bu vazgeçmede, birtakım iç ve dış çıkar çevrelerinin ülkemizde hurda demirle imalat yapma 
girişimlerinin etkisi büyük olmuştur. Gelişmiş Batı ülkeleri hurda malzemelerini bizim gibi geliş
mekte olan ülkelere göndererek, âdeta, bizim gibi ülkeleri bir hurdalık gibi kullanmaktadır. Hurda 
demirle, yoğun enerji tüketen ark-fırınlar kullanılarak katma değeri düşük demir-çelik üretimi yapıl
maktadır. Ancak bu üretilen demir-çelik ürünleri "dirençsiz, yorgun ve depreme dayanıksız" olup, 
en küçük bir etkide kopmakta ve bükülmektedir. 

Türkiye, hem ithal hurda madde bağımlısı yapılmış hem de yurtdışından alınan kömür ve gaz
la üretilen elektrik enerjisiyle bu hurda maddeleri yeniden mamul hale getirmeye çalışarak büyük 
bir yük altına girmektedir. Bu sayede sadece hurda demirle ilgili yılda tahminî 1 milyar dolar 
dövizimiz yurtdışına gitmektedir. 

Türkiye, nükleer atık dahil her türlü kirliliği ve birçok ağır metali de bünyesinde taşıyan hur
daların ithalinde, hurda ithalatçıları içinde birinci sıradadır. 

Dünya demir-çelik üretiminde üretimin yüzde 70'i cevher işleyen tesislerde, yüzde 30'u ise hur
da işleyen tesislerde yapılmakta iken, ülkemizde ise üretimin yüzde 30'u cevher işleyen tesislerde, 
yüzde 70'i hurda malzeme kullanan ark ocaklarında yapılmaktadır. 

Ülkemizde işletilmekte olan entegre demir-çelik fabrikalarının cevher ihtiyaçları yaklaşık 9 
500 000 ton olup, bunun ancak yarısı yurtiçi üretimden karşılanmakta, geriye kalan yaklaşık 5 000 
000 ton demir cevheri ise ithal edilmektedir. 

Sadece Hasançelebi maden ocaklarının işletilmesi ve buraya peletleme tesislerinin kurulması 
durumunda, demir ithalatına gerek kalmayacak, cevher pelet ve hurda için ödediğimiz yaklaşık 2 
500 000 000 dolar ülkemizden çıkmamış olacaktır. 

Ülkemiz, her alanda olduğu gibi demir cevheri yönünden de bir hazineyken, üretimin ithal ve hur
da maddelere kaydırılmasının nedenlerinin; ülkemizdeki demir madenlerinin bir an önce üretime 
açılarak, peletleme tesislerinin kurulmasının sağlayacağı yararların; hurdadan imal edilen demir-çelik 
ürünlerinin bir an önce tespit edilmesi ve depreme dayanıksız bu yorgun inşaat demirlerinin inşaatlara 
şevkinin engellenmesi gerektiğinin araştırılması amacıyla bu araştırma önergesi hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır: okutup, oylarınıza sunacağım: 
VI.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun çalışma saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 40 Tarih: 1.7.2003 
Genel Kurulun 1.7.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde, sözlü sorular ile diğer denetim 

konularının görüşülmemesi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komis\ onlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 13 üncü sırasında yer alan 60 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına. 

- 3 7 -



T.B.M.M. B : 100 1 .7 .2003 0 : 1 

daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 198 sıra sayılı kanun tasarısının 
48 saat geçmeden 4 üncü sırasına, 34 üncü sırasında yer alan 183 sıra sayılı kanun tasarısının ise 5 
inci sırasına alınması ve çalışma sürelerinin bu birleşim ile 2.7.2003 Çarşamba günkü birleşimde 
15.00-21.00 saatleri arasında, 3.7.2003 Perşembe günkü birleşimde ise 14.00-21.00 saatleri arasında 
olmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Nevzat Pakdil 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Salih Kapusuz Mustafa Özyürek 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; önce 

okutup işleme alacağım ve sonra oylarınıza sunacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/121) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/78) 

TBMM Başkanlığına 
24.2.1983 tarih, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Teklifim, 29.4.2003 tarihinde (2/121) esas ile Adalet Komisyonuna intikal etmiş; an
cak, Komisyonda 45 gün içinde sonuçlandırılmamıştır. 

Bu durum karşısında, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince kanun teklifimin doğrudan Genel 
Kurul gündemine alınmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. 
Atilla Kart 

Konya 
BAŞKAN - Sayın Kart, önergeyle ilgili söz isteğiniz var mı efendim? 
ATİLLA KART (Konya) - Evet Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Konuşmasına gerek yok Sayın Başkan; biz kabul ediyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/448) (S. Sayısı: 103) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbir
liğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açıkoy-
lamasına başlıyoruz. 

(1) 103 S. Sayılı Basmayan 26.6.2003 tarihli 99 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Daha önce yaptığımız oylamada, açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması kabul edilmişti. 
Oylama için 5 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 242 
Kabul: 240 
Çekimser: 2 
Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.(l) 
Alınan karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam ediyoruz. 
2.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet

kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu 
henüz gelmediğinden, tasarının görüşmelerini erteliyoruz. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları rapor

larının müzakeresine başlıyoruz. 
4.- Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları rapor

ları (1/286) (S. Sayısı: 60) (2) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporu, 60 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Tümü üzerinde söz isteği?.. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Grubumuz adına Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 

konuşacak. 
BAŞKAN - Tasarının tümü ü/erinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. Muğla Millet

vekili Sayın Fahrettin Üstün; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 

(1) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(2) 60 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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CHP GRUBU ADINA FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekil
leri; Kara Avcılığı Kanunu Tasarısıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sözlerime, ünlü Fransız düşünür Foucault'nun şu sorusuyla başlayacağım: "Neden bir vazo, 
sanat eseri olsun da, hayatımız olmasın?" Ünlü düşünürün bu önemli sorusu, soruyu soruş tarzın
dan da anlaşılacağı gibi, tüm hayatı kapsıyor, avcılığı da. Belki de özellikle avcılığı. Çünkü, avcılık, 
av vurmaktan öte, boş zamanı değerlendirme, macera yaşama, doğada varolmayı becerme gibi 
önemli fonksiyonların yanı sıra, tümüyle kendine özgü tarihi, coğrafyası, ekonomisi, insan ilişkileri 
ve disipliniyle bir kültürel olgu olarak ele alınmayı fazlasıyla hak etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde 5 000 000'a yakın avcı var; bunlardan 2 900 
000'inin tüfek ruhsatı, 60 000'inin sertifikalı avcı ruhsatı var. Avcılığın kültürü, hiç kuşkusuz, bir
kaç palavracı avcı fıkrasından çok ötedir. Ava çıkış için hazırlanma sürecinden eve dönüşe kadar 
her anı bir ritüel gibi yaşanan ve yaşanması gereken avcılık, hakkı verilerek yapıldığında, ortaya 
çıkan, çıkacak olan tablo kuşkusuz bir kültür olayıdır. 

İnsanlık tarihinin en ilkel dönemlerinde başlayan avcılık, ilk insan için bir yaşam gereğiydi; 
avından sadece yiyecek sağlamakla kalmıyor, derisinden giyecek; kemik, boynuz ve toynaklarından 
çeşitli aletler yapılıyordu. Arkeolojik bulgular bunları kanıtlamaktadır. 

Tarımın zaman içinde gelişmesi, avcılığı, insanlığın tek geçim kaynağı olmaktan çıkardı. Bu 
defa, ürünleri ve sürüleri korumak amacıyla avcılık sürdürüldü. 

İnsanlık tarihinde önemli bir yer tutan avcılık, Ortaasya ve önasya'daki göçebe Türklerin 
yaşamında büyük bir beslenme ve eğlence kaynağı, aynı zamanda da savaşa hazırlanma aracıydı. 

Avcılığın düzenli bir örgüt durumuna gelmesi Selçuklular dönemine rastlar. Ünlü Sultan Melik 
Şah, avcılık konusunda bir kitap için 300 kişilik bir kurul oluşturmuş; ama, bu yasa tasarısı hazır
lıkları 10 kişilik bir grupla hazırlanmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde avla ilgili ilk mevzuat 1586 yılında Sultan III. Murat'ın 
çıkardığı fermandır. Bununla, padişah, ülkedeki tüm avcılardan, ellerindeki avcı kuşların saraya 
gönderilmesini istemiştir. Bu dönemde, avcılardan, hassa alanlarında avlanabilmeleri için "hassa 
avcı" olduklarına dair bir belge istenmiştir; diğer avcılara ise izin verilmemiştir. 

Sözü edilen bu hassa avcılığı tanzimatın ilanıyla sona ermiş; ancak, avcılığın kesin kurallarla 
düzenlenmesi epey zaman almıştır. 

1869-1877 yılları arasında yayımlanan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye ile avlanma işleri arzulanan 
düzeye sokulamamış, günümüz hukuk anlayışıyla bağdaşmayan bazı garip kurallara yer verilmiştir. 

1882 tarihli Zabıta-i Seydii Bern ve Bahri Nizamnamesi (Kara ve Deniz Avcılığı Zabıtası) ad
lı düzenlemeyle bazı önlemler getirilmiş; ancak, bu düzenleme, hayvanların korunmasından çok, 
şimdiki yasa tasarısında olduğu gibi, hazineye ve devlete bir gelir sağlama amacı gütmüş; 
gelişigüzel yapılan bu avcılık sonucu da av hayvanı türleri yok olmuştur. 

Etkisiz düzenlemelerle uzun süre kendi kaderiyle baş başa bırakılan avcılık, cumhuriyet 
döneminde kurallara bağlanabilmiştir. 1937 tarihli Kara Avcılığı Kanunuyla avcılık belirli bir disip
line sokulmuştur. Av mevsimleri, av yasak ve kısıtlamalarıyla genel kurallar konusunda Tarım ve 
Orman Bakanlığına bağlı Merkez Av Komisyonu oluşturulmuştur. 

"Yasalara göre silah taşıması yasak olmayanlara harç karşılığında av tezkeresi verilir. Av tez
keresi sahibi olan herkes kamuya ait topraklarda avlanabilir" denilmektedir. 

Av silahlarının yapımı, alım satımı ve bulundurulması konusunda 11 Eylül 1981'de 2521 sayılı 
Yasa çıkarılmıştır. Söz konusu yasaya aykırı faaliyette bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
para cezası verilir. 23 Mart 1950 tarihli ve 5639 sayılı Yasayla avcılardan alman av vergisi kaldırıl
mıştır; ama, bu yasayla, vergi, hem de fazlasıyla gelecektir. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, yukarıda kısaca değindiğim avcılık tarihinden sonra kanun 
tasarısıyla ilgili görüşlerimi açıklayacağım. 

Bu tasan, alt komisyon ve komisyonda görüşülürken, iyi niyetine inandığım Sayın Bakan ve 
komisyon üyesi arkadaşlarımız yanlış bilgilendirilmişlerdir. Bu tasarı yasalaştığı takdirde, bırakın 
avcılığı, avcılar, av tüfeğini evinden alıp dışarı adımını attığında potansiyel suçlu olarak görülecek 
ve yoğun bir cezai müeyyideyle karşı karşıya kalacaklardır. 

Şu anki tasarının ekindeki Başbakanlık tezkerelerinin altında imzası olmayan yok gibidir; Mesut 
Yılmaz, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Abdullah Gül ve nihayetinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 

Tasarının hazırlanmasında Orman Bakanlığı Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdür
lüğü görev almıştır. Tasarının hazırlanmasında kime ne kadar danışıldığı, av ve avcı örgütlerinin 
görüşlerinin hangi platformlarda ve ne derece alındığı bilinmemektedir. Bilinen odur ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna ilk anda verilen tasarıda pek çok 
itiraz edilebilecek nokta vardır. 

Bu tasarı komisyonda görüşülürken birçok uzman, sivil toplum örgütü, avcılıkla ilgili örgütler 
ve doğa korumayla ilgili kuruluşlardan birçok kişiyle görüştüm, av ve yaban hayatıyla ilgili inter
net sitelerinin tamamını taradım; bu tasarı, Macaristan kara avcılığı yasa tasarısının aynısıdır; fakat, 
bakanlıkla ilgili yaptırımlar çıkarılmıştır; yani, Macaristan kara avcılığı yasa tasarısında, devletin de 
avcıya ve yaban hayatına karşı sorumlulukları olduğu halde, tasarıda bu yoktur. 

Tasarıda en önemli 4 konuya eleştiri getirdim: 
1- Tasarıda, Orman Bakanlığının av ve yaban hayatına olan yükümlülüklerine ve görevlerine 

yer verilmemesi. 
2- Haddi ve amacı aşan cezalara ve yaptırımlara yer verilmesi. 
3- Avcılığın tanımında ve avcılık eğitiminde tasarının eksik ve çağın gerisinde olması. 
4- Avcıdan alınacak parasal değerlerin sınırlandırılmamış olması. 
Bunlar tasarıdaki en önemli eksiklikler. 
Türkiye avcılığının modern usul ve esaslara göre yönetilmesi hepimizin arzusudur. Bu bakım

dan, eski emektar kanunumuzun değiştirilmesi kaçınılmazdır. Buna karşın, yeni bir düzenleme 
yapılırken, düzenlemenin muhatap olacağı kesimlerin görüşünün alınmamış olmasını bir eksiklik 
olarak değerlendiriyorum. Bunun yanı sıra, kanun tasarısının hazırlanışında, asgarî hukuk il
kelerinin gözönünde bulundurulması zorunluluğunun unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada, Sayın Bakanımızdan sormak istediğim bazı 
sorular da olacak. Bunlardan birincisi: 1 200 avcı kulübü, 2 400 av bayii var; hepsi kapanma nok
tasında; bunların görüşü alındı mı? 

Avcılardan toplanan paralarla son derece lüks 100 araç alındı mı? 
Yaban hayatının izlenmesinde Nikon marka dürbünlere -tanesi 500 000 000- 50 000 000 teklif 

veren var mı? 
Doğaya bırakılan keklikler bir gün sonra ölüyor veya tilkilerce tutuluyor, bırakılan kekliklerin akıbeti?.. 
Avcılıkta kurs süreleri 29 saat; çağdaş ülkelerdeki uygulama ise Almanya'da altı ay, ABD'de iki yıl. 
Bir de, özellikle (MAK) Merkez Av Komisyonu kararıyla avlanma bedeli olarak alınan 1 tril

yon 280 milyar lira -geçen yılki para; bakanlığın bütçesinin iki katı- bu paranın akıbeti? 
İstanbul Bahçeköy'deki Geyik Üretme İstasyonunun durumu? 
Konya'daki yaban koyunlarındaki hastalıktan bilgisinin olup olmadığı? 
1937'den beri sülün ve geyik avı yasak olduğu halde, Bakanlıkça kaç tane üretildiği? 
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Bu soruların cevabını Sayın Bakandan rica ediyorum. 
Sözlerime son verirken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Üstün. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Vahit Kirişçi; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Sayın Başkan, çok değerli millet

vekili arkadaşlarım; 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı hakkında AK Parti Grubumuzun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yurdumuzda av ve yaban hayatı, 1937 yılında Yüce Meclisimizde çıkarılmış bulunan 3167 
sayılı Kara Avcılığı Kanunuyla yönetilmektedir. Bu kanuna göre, sorumluluk, orman teşkilatımıza 
ve en son, bakanlıklarla ilgili yapılan düzenleme neticesinde de Çevre ve Orman Bakanlığımıza 
bağlı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mevcut 
kanunun en önemli organı, her yıl en az bir kere toplanarak, günün şartlarına göre avlanmayı 
düzenleyen Merkez Av Komisyonudur. 1937 yılında çıkmış olan bu kanunla, aradan altmışaltı yılın 
geçtiğini dikkate aldığımızda, hakikaten, aradan geçen bu kadar süreye rağmen, almış olduğu karar
ların yetersiz olduğu ortadadır. 

Bu altmışaltı yıllık süre zarfında dünyada neler değişti; onlara da bir göz atmakta yarar var. Bu 
süre zarfında, dünyada, kalkınma uğruna, doğal kaynaklar aşırı ölçüde kullanılmış ve tahrip edilmiş, 
bu tahribat, özellikle az gelişmiş ülkelerde çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Yok olan ormanlar ve 
meralar nedeniyle, yaban hayatı yanında, gerek sel ve taşkınlarla gerekse aşırı kullanılan tarımsal ilaç 
ve gübrelerle, tarım alanları verimlerini kaybetmiş ve insanları doyuramaz hale gelmiştir. Bunun 
sonucu olarak da, açlık ve göç yaşanmıştır. Ortaya çıkan bu durum nedeniyle, dünyada doğal kay
nakların korunmasında, geliştirilmesinde ve işletilmesinde, sürdürülebilirlik ilkesi esas alınmaya baş
lanmıştır. Bu ilke çerçevesinde, doğal kaynakların, sadece o ülkenin değil, dünyanın ortak mirası ol
duğu görüşü hâkim olmuştur. Bu kapsamda uluslararası sözleşmeler hazırlanmış; av ve yaban hayatı 
için hazırlanan sözleşmelerde, nesli tehlikede olan türlerin, tür bazında veya bunların yaşam alan
larının korumaya alınması için alan bazında koruma tedbirleri getirilirken, insanî olmayan avlanma 
metotlarının yasaklanması öngörülmüş, koruma altında olan yaban hayvanlarının, gerek kendilerinin 
gerekse deri ve post gibi ürünlerinin uluslararası ticaretine kısıtlama ve yasaklamalar getirilmiştir. 

Türkiye'de, özellikle yaban hayatı açısından meydana gelen değişikliklere bakacak olursak; 
yurdumuzda, özellikle son yüzyılda, tarım ve yerleşim alanları, yaban hayatının yaşam alanları olan 
ormanlar, meralar ve fundalıkların aleyhine genişleme göstermiştir. Sulak alanlar ve bataklıklar, 
özellikle su kuşlarının barınması ve yaşaması için hayatî öneme sahip alanlardır; bu alanlar, tarım 
alanı elde etmek veya sivrisinekle mücadele gerekçesiyle kurutulmuştur. 

Sulak alanlar, sulama veya şehir suyu temin etme amacıyla da kullanılmaktadır; ancak, özel
likle kurak dönemlerde bu alanların su seviyesi iyice düşmekte ve burada yaşayan ve barınan hay
vanlar zarar görmektedir. Bunlarla birlikte, tarımda -ilaç ve gübre olarak- bilinçsizce kullanılan 
kimyasallar, orman ve anız yangınlarıyla çevre kirliliği, yaban hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. 

Yine, bu süreçte, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununda, av hayvanları üç gruba ayrılmıştır: 
Bunlar; birinci grupta, her vakit avlanabilen av hayvanları; bu gruba giren vaşak, kurt, çakal, yaban-
domuzu, pars, sırtlan, kaplan; o tarihte doğada bolca bulundukları ve insanlara, onların mallarına 
veya tarım alanlarına zarar verdikleri için avlanmaları her zaman serbest bırakılmıştır. Halbuki, 
bugün, Anadolu parsının görüldüğüne ilişkin basında çıkan haberler, âdeta, bir rivayet olarak 
heyecan yaratmaktadır. Kaplan yok olmuş, vaşak ise Güneydoğu Anadolu'da dar bir bölgede 
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görülebilmektedir. Avlanması yasak olan türlerden geyiğin mevcudunun 150 000 ve karacanın ise 
960 000 kadar olması gerekirken, maalesef, geyiğin 5 000 ve karacanın ise 15 000 seviyesinde var
lıklarını sürdürdüklerini görüyoruz. 

Avcılık açısından da durum çok değişmiştir. Avcılığın, gıda temin etmek yerine, boş vakitlerin 
değerlendirilmesi amacıyla yapılan sosyal bir etkinlik olması özelliği öne çıkmıştır. Bu arada, av 
araç ve gereçleri, yaban hayvanının aleyhine çok gelişmiştir; otomatik tüfekler, dürbünlü tüfekler, 
her yere ulaşabilen arazi araçları, kar motosikleti, göllerde hız motorları, kuş avında kullanılan ve 
hayvanları aldatmaya dönük teypler, gece görüş dürbünü gibi araç ve gereçler, ilk akla gelen ve hay
vana üstünlük sağlayan, onlara kaçma ve kurtulma şansı tanımayan ve avcı etiğiyle bağdaşmayan 
araç ve gereçlerdir. 

Sonuç olarak, ülkemizde yaban alanları daralmış, yaşam alanları kirlenmiş ve bilinçsiz avcılık 
sonucu oluşan av baskısı, yaban hayatını olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz tablonun ortadan kaldırıl
masıyla, ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması, geliştiril
mesi ve sürdürülebilir yönetimi için gerekli yasal zemini sağlamak üzere, yeni bir kanun tasansı 
hazırlanmıştır. Daha önceki yasama dönemlerinde yasalaşma şansı bulamayan kanun tasarısı, bizim 
dönemimizde, Acil Eylem Planı kapsamında ele alınmış, uluslararası sözleşmeler, Avrupa Birliği 
mevzuatı ve ülkemizdeki yasal mevzuat değişiklikleri gözönünde bulundurularak, Meclisimizin 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun, Altkomisyonunda yeniden düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere, yeni tasarının neler getirdiğini konu başlıkları 
halinde sunmaya çalışacağım; ancak, kısaca belirtmek gerekirse, Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı, 
esas itibariyle, doğayı korumayı esas alan ve bu esastan hareketle, avlanmayı düzenleyen bir 
tasarıdır. Tasarı ne getirmektedir; bu tasarı, ülkemiz av ve yaban hayvanlarının tabiî yaşama ortam
larıyla birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın 
düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendiril
mesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzelkişileriyle işbirliğinin sağlanmasını ve uluslararası sözleş
melere ve Avrupa Birliği mevzuatına uyumu hedeflemektedir. 

Yasa tasarısının iki temel ilkesi vardır; bu ilkelerden bir tanesi sürdürülebilirlik, diğeri ise, 
katılımcılıktır. Sürdürülebilirliği, tüketmeden yararlanmak veya doğal kaynaklardan, gelecek nesil
lerin de en az bugünküler kadar yararlanmalarını sağlamak şeklinde tanımlamak mümkündür. 
Bunun için, kanun tasarısıyla, nesli azalan yaban hayvanlarının tür bazında korunması yanında, 
bunların yaşam ortamlarının korunması ve geliştirilmesini hedefleyen tedbirler getirilmektedir. Bu 
maksatla, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonlarının oluşturulması ön
görülmektedir. Bunun yanında, avlanacak yaban hayvanlarının hangi şartlarda, ne kadar ve nasıl av
lanacağına ilişkin kuralları belirlemek üzere Merkez Av Komisyonuna yetki verilmektedir. Böylece, 
Merkez Av Komisyonu katılımcı bir anlayışla, günün değişen şartlarına göre ava yasak alanları, av
lanması yasak türleri, avına izin verilen türlerin ne kadar avlanılabileceğini, avlanma zamanlarını 
ve insanî olmayan avlanma metotlarını ve araçlarını belirleyecektir. 

Bu tasarıyla birlikte gündeme gelen bir diğer konu, etkin bir korumayı sağlamış olmasıdır. Bu 
çerçevede özellikle "sürdürülebilirliğin temeli doğal kaynaklardan dengeli yararlanmaktır" ilkesin
den hareket ettiğimizde etkin bir korumayla bunun ancak sağlanabileceğini söylemek mümkündür. 
Etkin koruma için, öncelikle Çevre ve Orman Bakanlığı personelinin korumada görevlendirilmesi 
öngörülmektedir. Bu maksatla, kanun tasarısı kapsamındaki suçların takibi; av ve yaban hayatı 
yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü; av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştiril
mesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen Çevre ve Or
man Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlar av 
koruma memuru olarak görevlendirilebilecektir. 

- 4 3 -



T.B.M.M. B : 100 1 .7 .2003 0 : 1 

Av koruma memurları görev yaparken, Bakanlıkça belirlenecek resmî kıyafetleri giyecekler ve 
bu görevlilerin resmî kıyafeti, silahı, telsizi ve diğer donanımları Çevre ve Orman Bakanlığı tarafın
dan sağlanacaktır. 

Ayrıca, polis ve jandarmanın, kendi kanunlarından gelen yetkileri bu tasarıda korunmaktadır. 
Köy ve kır bekçileri ile köy muhtarlarına da, av koruma konusunda yetki verilmektedir. 
Köy tüzelkişiliği eliyle de koruma imkânı bu tasarıda gündeme gelmektedir. Bu kapsamda, 

yaban hayatı sahasının bulunduğu sahaya mülkî hududu olan köy muhtarlıklarıyla bir sözleşme im
zalanacak ve korumanın şartları belirlenecektir. Bu hizmetin karşılığı olarak, köy tüzelkişiliğine 
belirli bir miktar ücret ödenecektir. 

Mevcut yasa kapsamında, pilot bazda başlatılan uygulamada, köylünün desteğiyle yaban hayatı 
sahalarının daha iyi korunduğu ve buradaki hayvanların süratle çoğaldığı, sahiplenme duygusundan 
dolayı bunların geliştiği tespit edilmiştir. 

Etkin koruma açısından önemli olan bir diğer nokta da, fahrî av müfettişliğidir. Koruma 
konusunda getirilen bu düzenlemeyle, başta sözü edilen katılımcılık bir parça daha geliştirilmiş 
bulunmaktadır; özellikle, avcılık ve doğal koruma konusunda deneyimi olan kişiler gönüllü olarak 
fahrî av müfettişliği yapabileceklerdir. 

Bu uygulama, yine mevcut yasa kapsamında, Merkez Av Komisyonu kararı doğrultusunda uy
gulanmakta ve bu koruma çalışmalarına destek sağlamaktadır. 

Düzenlemeyle, tasarıda fahrî av müfettişliğinin tanımı yapılmakta, yetki ve sorumlulukları da 
belirtilmektedir. Fahrî av müfettişleri, kara avcılığı konusundaki mevzuata aykırı davrananlar hak
kında, sadece tutanak tutmakla yetkili olacaklardır. 

Katılımcılık konusunda, halen geçerli olan yasadan farklı olarak, çok farklı kesimlerin Merkez 
Av Komisyonu içerisinde bulundurulmaları noktasında bir gelişme sağlanmıştır. Bu çerçevede, 
konuyla ilgili, merkezî ve mahallî kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ve 
üniversitelerin Merkez Av Komisyonunda ve il av komisyonlarında temsili öngörülmüştür. Böy
lece, kararlar, ilgili tarafların ortak görüşleri doğrultusunda alınacağı için, toplum tarafından kabul 
gören kararlar olacaktır. Bu da, kuralların uygulanmasını kolaylaştıracak ve hem avcılık yapan hem 
de doğal kaynakların korunmasını isteyen vatandaşların memnuniyetini sağlayacaktır. 

Bu tasarıda gündeme gelen bir diğer konu, avlak yönetiminde sağlanan gelişmedir. Tasarıda, 
avlaklar, dört ayrı statüde tanımlanmaktadır. Burada önemli olan, avlakların profesyonel kişi veya 
kurumlarca işletilmesi imkânının getirilmiş olmasıdır. Tasarıya göre, avlanma planları yapılmış, ör
nek avlakların planda belirtilen esaslara göre işletilmesinin gerçek veya tüzelkişilere verilebilmesi 
imkânı bulunmaktadır. 

Tabiî ki, bu çalışmaları yürütmek için de, tasarıda kaynak yaratılmış ve kaynak sağlanmıştır. 
Bu kaynakların başında, bir katılım payı söz konusudur. Av ve yaban hayatının korunması, geliş
tirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi için gerekli çalışmalarda kullanılmak üzere "yararlanan katkı 
sağlar" ilkesinden hareketle, çalışmalar için kaynak yaratılması hedeflenmiştir. 

Avlanma planı yapılmış avlaklarda, av hayvanlarının türlerine, ağırlıklarına ve trofelerine göre 
avlama ücreti alınacaktır. Avcılık belgesi sahibi avcılar, içinde bulunulan av yılına ait Bakanlıkça 
belirlenecek avlanma bedelini ödeyerek, avlanma izni alabileceklerdir. 

Tasarı, her türlü av tüfeği ile bunların mermi ve kovanlarının perakende satış bedeli üzerinden 
yüzde 5'lik katılım payı alınmasını öngörmektedir, özel avlakların elde ettiği avlanma gelirinin yüz
de 10'u; avcılık belgesi, yivsiz tüfek ruhsatnamesi harçlarının da yüzde 30'u, Çevre ve Orman 
Bakanlığı bünyesindeki dönersermaye işletmesine aktarılacaktır. Bakanlık dönersermaye bütçesin
de toplanan kaynak, yine av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için kullanılacaktır. 
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Bu tasarının yasalaşması durumunda, ülke ekonomisi açısından da ciddî bir katkının sağlanacağı 
kuşkusuzdur. Ülkemizle benzer coğrafyada bulunan ülkelerle de mukayese edilerek yapılan hesap
lamalara göre, Türkiye, geyik, karaca, yabankeçisi, yabandomuzu, yabankoyunu gibi tırnaklı yaban 
hayvanlarından toplam 2 500 000'ini barındırabilecek bir doğaya sahip olmasına rağmen, ülkemizde, 
bugün, bunun sadece yüzde 8'i olan 200 000 yaban hayvanı ancak bulunabilmektedir. 

Tasan yasalaştığı takdirde, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalarla, on onbeş yıl sonunda, 
yaban hayvanlan popülasyonu maksimum kapasiteye ulaşabilecek, bu durumda, 50 000 ton civarında 
ve 180 000 000 000 000 Türk Lirası değerinde yaban hayvanı eti ekonomiye kazandınlmış olacaktır. 

Bu tasarıyla, sadece et yönünden değil, aynı zamanda av turizmi yönünden de ülke 
ekonomisine ciddî bir katkı sağlanması öngörülmektedir. Son on yılın değerlerine bakıldığında, yur
dumuza, yılda ortalama sadece 500 avcı turist gelmektedir. Orman teşkilatının elde ettiği yıllık or
talama av turizmi geliri 200 000 Amerikan Dolarıdır. Hizmet sektörünün -ki, buna organizasyon, 
otel, rehberlik, ulaşım da dahil- elde ettiği gelir ise yılda 1 500 000 Amerikan Doları olarak tahmin 
edilmektedir. Türkiye'den 8 defa küçük Macaristan'a, yılda ortalama 20 000-25 000 avcı turist gel
mekte ve yılda ortalama 40 000 000 Amerikan Dolan karşılığı döviz bırakmaktadır. 

Kanun tasarısının yasalaşmasından sonra, on onbeş yıl içerisinde, avlak sistemine geçildiğin
de, av potansiyeli yeterli düzeye getirildiğinde, altyapı hizmetleri tamamlandığında, altı ay süreyle 
41 000 kişiye istihdam sağlanacaktır. Ülkemizde 7 500 000 orman köylüsü olduğu ve bunların gelir 
düzeyinin düşüklüğü de dikkate alındığında, bu 41 000 rakamının çok anlamlı olduğunu söylemek 
yerinde olur. Yılda yaklaşık 500 000 000 Amerikan Doları tutarında bir katmadeğer, bu şekilde sağ
lanmış olacaktır. Bunun 100 000 000 dolan, doğrudan kırsal kesime yansıyacaktır; bu da o yöre in
sanlarının kalkınmasında kullanılacaktır. 

Tasanda, bilinçli bir avlanmayı sağlayabilmek için, özellikle TV'lere eğitici yayın zorunluluğu 
da getirilmiş bulunmaktadır. Bu yayınlar yılda en az üç saat süreyle, ücretsiz bir şekilde, av 
sezonunun başlamasına onbeş gün kala ve bitiminden onbeş gün sonraki zaman diliminde 
yapılacaktır. Yılda üç saatten az olamayacak bu yayın ve tanıtım programları, ana haber bültenin
den sonraki kuşakta ve ücretsiz olarak yayınlanacaktır. İlgili yayın kuruluşu, bu konuda Çevre ve 
Orman Bakanlığıyla işbirliği yapacaktır. 

Yine, bu tasanda gündeme gelen bir diğer konu, av tezkeresini verecek olan kurumun Çevre ve 
Orman Bakanlığı olmasıdır. 

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara, avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesi veril
mesinde mütekabiliyet esası getirilecektir. Avcı turistlere ise, geçici avcılık belgesi verilmesi bu 
tasarıda öngörülmektedir. 

Av tezkeresi alabilmek için sınava girme şartını da getiren bu tasarıda, Türk vatandaşları av
cılık belgesini bir kez alacaklar ve her yıl vize ettireceklerdir. Avcılık belgesi alacaklar eğitime ve 
yeterlilik sınavına tabi tutulacaklar, avcı turistlere ise geçici avcılık belgesi verilecektir. 

Tasanda, benden önce konuşan değerli arkadaşımın da belirttiği gibi, cezalar konusunda, ger
çekten, güldüren değil, caydırıcı olabilecek nitelikte böyle bir ceza uygulaması getirilmiştir; bu da, 
tabiî ki, yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi anlamında çok önemlidir. 

Tasanda, yasaklara uymayanlara çeşitli hapis cezalarının yanı sıra, 30 000 000 liradan 10 000 
000 000 liraya kadar değişen para cezalan öngörülmektedir. 

Avcılık belgesi almadan avlananlara 300 000 000 lira, avlanma izni olmayanlara 150 000 000 
lira, yabancı avcılık belgesi ya da geçici avcılık belgesi olmadan avlananlara 1 000 000 000 lira 
idarî para cezası verilecektir. Bu belgeleri yanında taşımayanlara, her biri için 30 000 000'ar lira 
para cezası kesilecektir. 
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Av turizmi belgesi olmadan av turu, fotoğraf ve film çekimi yaptıranlar ile bunlara aracılık 
eden kuruluşlara 10 000 000 000 lira, yabancı uyruklu kişilerin geçici avcılık belgesinde yazılı tür
ler ve yerler dışında avlanmaları halinde ise 5 000 000 000 lira para cezası uygulanacaktır. 

Koruma altındaki hayvanları öldüren ya da yuvalarını bozanlara, belirlenen yöntemler dışında 
avlananlara, her suç için 150 000 000 lira, zehirle avlananlara bir ile üç yıl arasında hapis ve 1 000 
000 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilecektir. 

Yeni düzenlemedeki av yasaklarını ihlal edenler avdan men edilecek, bizatihi avlanmada kul
lanılan her türlü araç ve gereçleri müsadere edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz, sürdürülebilirliği ve katılım
cılığı esas alan, toplam 39 maddeden oluşan Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı, daha önce de değin
diğim gibi, bir doğa koruma kanunu tasarısıdır, bir kırsal kalkınma kanunu tasarısıdır, sürdürülebilir 
avcılığı düzenleyen bir kanun tasarısıdır. Bu kanun tasarısı, aynı zamanda, Avrupa Birliği yolunda 
çıkarılması gereken önemli bir kanun tasarısıdır. 

Bu sebeple, AK Parti Grubu olarak, tasarıya olumlu oy vereceğimizi belirtir, bu konuda emeği 
geçen herkese şükranlarımızı sunar, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kirişçi. 
Şahısları adına söz isteği?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

KARA AVCILIĞI KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban 

hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının 
kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı 
olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamak
tır. Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştiril
mesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, 
av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendiril
mesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin suçlar, suçların takibi ve cezaları kapsar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda adı geçen; 
1) Bakanlık: Orman Bakanlığını, 
2) Bakan: Orman Bakanını, 
3) Genel Müdürlük: Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünü, 
4) Av hayvanı: Bu Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer 

alan hayvanları, 
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5) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen 
bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri, 

6) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları, 
7) özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar 

için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları, 
8) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yer

lerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati 
alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, 

9) Genel avlak: özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, batak
lık ve sazlık gibi sahaları, 

10) örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara 
göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları, 

11) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortam
larının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları, 

12) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, 
geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve 
gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları, 

13) Üretme istasyonu: Av ve yaban hayvanlarının üretildikleri tesisleri, 
14) Trofe : Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını, 
15) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı 

veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri 
kapsayan bütün sulan, bataklık, sazlık ve turbalıkları, 

16) Av ve yaban hayatı yönetimi: Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması 
hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüd ve en
vanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faydalanmanın 
düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve 
değerlendirilmesini, 

17) Avlanma plânı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen 
yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne 
kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için 
gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı, 

18) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi, 
19) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştiril

mesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federas
yon ve konfederasyonları, 

20) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alan
da faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi 
sivil toplum örgütlerini, 

21) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, bu Kanuna göre 
avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve 
sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi, 

22) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme ve 
üçüncü şahıslara karşı malî mesuliyet sigortası yaptırma koşullan ile elde ettiği hakkı, 
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23) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi, 
24) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hay

vanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi, 
25) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası 

arasında kalan zamanı, 
26) Avlanma: Bu Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen 

yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçir
meye çalışmayı veya ele geçirmeyi, 

27) Yasa dışı avlanma: Bu Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı tür
lerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan 
kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi, 

28) Avlama ücreti: örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen Devlet avlakları ve genel 
avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre 
ayrıca alınan ücretleri, 

29) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine 
göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri, 

30) Döner Sermaye İşletmesi: Bu Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece bu 
Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 21.5.1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman Bakan
lığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesine göre kurulmuş bulunan Döner 
Sermaye işletmelerini, 

31) Av koruma memurları: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama 
ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, 
gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, 
Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları, 

32) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi 
verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli, 

İfade eder. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.52 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.10 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN (Karaman), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 100 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
60 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları rapor
ları (J/286) (S.Sayısı: 60) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, tasarının 2 nci maddesi üzerinde 2 adet önerge var; bu önergeleri, önce geliş sırasına 

göre okutacağım ve ondan sonra, en aykırı önergeden başlamak üzere işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin (22) 

numaralı bendinde geçen "ve üçüncü şahıslara karşı malî mesuliyet sigortası yaptırma" ibaresinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fuat Geçen Sadullah Ergin Salih Kapusuz 
Hatay Hatay Ankara 

Erdoğan Özegen Harun Tüfekçi Tevfik Ziyaeddin Akbulut 
Niğde Konya Tekirdağ 

Nusret Bayraktar Mustafa Duru Fahri Keskin 
İstanbul Kayseri Eskişehir 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesinin (1) ve (31) numaralı bentlerinde 
geçen "Orman Bakanlığını" ibaresinin "Çevre ve Orman Bakanlığını", (2) numaralı bendinde geçen 
"Orman Bakanını" ibaresinin "Çevre ve Orman Bakanını" olarak, (3) numaralı bendinde geçen 
"Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünü" ibaresinin "Doğa Koruma ve Millî Park
lar Genel Müdürlüğünü" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Mehdi Eker Hacı Biner Salih Kapusuz 
Diyarbakır Van Ankara 

Hamit Taşçı Metin Kaşıkoğlu 
Ordu Düzce 

BAŞKAN - Şimdi, ikinci önergeyi, aykırılığı sebebiyle işleme alıyorum. 
Bu ikinci önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İEYAS ARŞI AN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçesi okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bakanlıkla ilgili isim değişikliğine paralel olarak düzenleme getirilmesi amacıyla bu değişik

lik gerekmektedir. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini okuduğumuz 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Birinci önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin (22) 

numaralı bendinde geçen "ve üçüncü şahıslara karşı malî mesuliyet sigortası yaptırma" ibaresinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fuat Geçen 
(Hatay) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçesi okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yasa tasarısıyla, avcıların yasal avlanma esnasında üçüncü şahıslara karşı vereceği zararların 

tazmini için malî mesuliyet sigortası yaptırmaları zorunluluğu getirilmiştir. 
Ancak, bu husus, zaten malî sıkıntıları nedeniyle av tezkeresi harçlarını ve diğer yasal malî 

yükümlülükleri ödemede zorlanan avcıların kaçak avcılığa yönelme ihtimalini artıracaktır. 
Avcıların av esnasında üçüncü şahısların mal ve canına zarar vermesi halinde ise, mevcut 

yasalar çerçevesinde gerekli hukukî işlem yapılabilecektir. 
Malî mesuliyet sigortası avcılık için zorunlu olmaktan çıkarılarak yasal avcılığın gelişmesine 

katkıda bulunmak amaçlandığından, metinden çıkarılması öngörülmüştür. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini okuduğumuz 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi, kabul edilen iki önerge doğrultusunda oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkez Av Komisyonu ve İl Av Komisyonları 

Av komisyonları 
MADDE 3. - Merkezde, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel 

Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden iki, bir bitki koruma uzmanı ve bir 
veteriner hekim olmak üzere Farım ve Köyişleri Bakanlığından iki, Çevre Bakanlığı, 
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Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile 
orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, Bakanlık bölge müdürlükleri esas alınarak 
belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir 
üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur. 

İllerde ise valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile millî eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, 
jandarma teşkilâtı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye olmak 
üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden il av komisyonu kurulur. 

Gerekli hâllerde valilik, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu kurabilir. 
İlçe av komisyonu kararları il av komisyonunda, il av komisyonu kararları da Merkez Av 

Komisyonunda değerlendirilir. Merkez Av Komisyonu kararı kesindir. 
Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları, 

üyelerinin seçimi, çalışma usulleri, karar alınması, kararların yayın ve yayım esasları Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Merkez Av Komisyonunda alınan kararların uygulanması, av ve yaban hayvanlarının korun
ması, üretimi ve bakımı ile avcı kuruluşlarının kurulmasının ve çalışmasının teşviki, üyelerinin 
eğitimi Bakanlıkça yürütülür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 adet değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasındaki "...Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilatı ilgili birimlerinden" ibaresinden son
ra gelen "iki" ibaresinin "üç" olarak değiştirilmesini, "Çevre Bakanlığı" ibaresinin metinden çıkarıl
masını, "Bakanlık Bölge Müdürlükleri" ibaresinin "Dokuz Coğrafî Bölge" olarak, ikinci fıkrasında 
"...vali yardımcısının başkanlığında" ibaresinden sonra gelen "Bakanlık" ibaresinin "Bakanlıktan 
iki" olarak değiştirilmesini "ve Çevre Bakanlığı" ibaresinin metinden çıkarılmasını, dördüncü fık
rasında "...il av komisyonu kararları da Merkez Av Komisyonunda değerlendirilir" ibaresinden son
ra gelmek üzere "Merkez Av Komisyonu bu Kanunda Bakanlığa verilen yetkiler dışında av ve 
yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için gerekli kararları alır" ibaresinin eklenmesini, 
beşinci fıkrasında "...çalışma usulleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Coğrafık Bölgelerin belir
lenmesi" ibaresinin eklenmesini teklif ve arz ederiz. 

Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Erdoğan özegen 
Ankara Konya Niğde 

Mustafa Duru Tevfik Ziyaeddin Akbulut Fahri Keskin 
Kayseri Tekirdağ Eskişehir 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önerge sahipleri konuşacak mı, 

gerekçe mi okunsun? 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
4856 sayılı Kanunla Çevre ve Orman Bakanlıkları birleştirilmiştir. Bu nedenle, Çevre Bakan

lığının Merkez Av Komisyonunda temsil edilen üye sayısı Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teş
kilatının temsil edildiği üye sayısına ilave edilerek Çevre Bakanlığının Bakanlığa bağlanan ilgili 
birimlerinin de Merkez Av Komisyonunda temsil edilmesi öngörülmektedir. 

4856 sayılı Kanun gereğince Orman Bakanlığının Bakanlık Bölge Müdürlükleri kapatıldığın
dan, avcı kuruluşlarının temsil edildiği dokuz üyenin coğrafik bölgelere göre belirlenmesi ve dokuz 
coğrafik bölgenin de Bakanlıkça tespit edilmesi esası getirilmektedir. 

3 üncü maddenin ikinci fıkrasında da, Çevre ve Orman Bakanlıkları birleştirildiğinden, il av 
komisyonlarında Çevre Bakanlığının temsil edildiği üye sayısının Bakanlık birimlerinin temsil edil
diği üye sayısına ilave edilerek, Çevre Bakanlığının ilgili birimlerinin il av komisyonunda temsil 
edilmesi imkânı getirilmektedir. 

Gelecekte değişebilecek koşullara göre av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için 
gerekli kararların alınmasına imkân sağlamak maksadıyla dördüncü fıkra metnine "Merkez Av 
Komisyonu bu Kanunda Bakanlığa verilen yetkiler dışında av ve yaban hayatının korunması ve 
geliştirilmesi için gerekli kararları alır" ibaresinin eklenmesinin gerekli olduğu mütalaa edilmektedir. 

BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 3 üncü maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ KISIM 

Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, 
Üretme İstasyonları, Av Sezonu, Avlanma Esas ve Usulleri, Av ve Yaban Hayatı Yönetimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması,Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları ve 

Üretme İstasyonları 
Av ve yaban hayvanlarının korunması ve koruma alanları 
MADDE 4. - Yaban hayvanı türleri içinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenen av hayvanların

dan, korunması gerekenler Merkez Av Komisyonunca, av hayvanlarının dışında kalan yaban hay
vanları ile diğer türler gerektiğinde ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınarak Bakanlıkça koruma 
altına alınır. Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Koruma altına alınan yaban hayvanları av-
lanamaz, üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilemez, yavru ve yumurtaları top
lanamaz, yuvaları dağıtılamaz ve memeliler kış uykusunda rahatsız edilemez. Lüzumu halinde bu 
yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından, korundukları süre içinde faydalanma 
ve zararlı olanları ile mücadele ve men edilen avlanma usulleri ile geçici olarak avlanma esasları 
Bakanlıkça tespit edilir. 
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Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının tarım alanları ile besi ve yaban hayvanlarına 
zarar verecek sayıda çoğalmaları veya bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda, söz konusu 
alanlarda konu mahalli tarım ve köy işleri ile orman teşkilâtı görevlilerince incelenerek hazırlanacak 
ortak rapor doğrultusunda belli sayıda yaban hayvanının belirlenecek esas ve usullerle avlattırıl-
masına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. 

Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, 
yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hay
vanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gön-
derilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılacağı kurtarma merkezleri kurulur. Bu 
yerlerin kurulması ve işletilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkân 
veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların 
doğal yapıları değiştirilemez. 

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında yaban hayatı tahrip edilemez, ekosistem 
bozulamaz, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları dışında da olsa bu 
sahalara olumsuz etki yapacak tesislere izin verilemez, varsa mevcut tesislerin atıkları arıtılmadan 
bırakılamaz, onaylanmış plânlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında hiçbir yapı ve tesis kurulamaz, 
irtifak hakkı tesis edilemez. Bu sahalarda Bakanlıkça gerektiğinde ilave yasaklamalar getirilebilir. 
Bakanlığın uygun görüşü alınmadan diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yasaklama getirilemez. 

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki açıklıkların ve mevcut olan ağaçların, bitki 
örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması 
sonucunda oluşacak açıklıklar ve arazinin düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahalar işgal 
edilemez, kullanılamaz, bu yerlere her türlü yapı ve tesis yapılamaz, bu yapı ve tesisler tapuya tes
cil edilemez. Bu gibi yapı ve tesislere hiçbir kayıt ve şart aranmadan doğrudan doğruya Bakanlık
ça el konulur. Bu sahalarda yaban hayatının tahrip olmasına, ekosistemin bozulmasına neden olan 
olumsuz müdahalelerden dolayı Bakanlıkça yapılacak iyileştirme çalışmalarına ait giderler 
sebebiyet verenlerden ayrıca tazmin edilir. 

Avlanmanın yasaklandığı yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında av ve yaban hayvan
larının, bu sahaların dışında kalan alanlarda ise koruma altına alınmış yaban hayvanlarının tarım 
arazilerine veya mallara vereceği zararlar sahibinin talebi halinde bilirkişi raporu esas alınmak kay
dıyla tazmin edilir. Yaban hayvanlarının verdiği zararların tazmin edilmesine ilişkin esas ve usuller 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları, orman rejimine giren yer
lerde Bakanlıkça, diğer yerlerde Bakanlar Kurulunca tefrik edilir. Bu sahaların ayrılması ve 
yönetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında geçen "Koruma altına alınan yaban hayvanları avlanamaz, üreme, tüy değiştirme ve..." 
ibarelerinin "Koruma altına alınan yaban hayvanları avlanamaz. Yaban hayvanları üreme, tüy değiş
tirme ve..." olarak değiştirilmesini, ikinci fıkrasında yer alan "Koruma altında olmayan yaban hay
vanlarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde" ibaresinin, 
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altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...geliştirme sahalarındaki" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "kamuya ait" ibaresinin eklenmesini, altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini, yedinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Fahri Keskin 
Ankara Konya Eskişehir 

Tevfık Akbulut Mustafa Duru Erdoğan Özegen 
Tekirdağ Kayseri Niğde 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

"Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği ve bel
de belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilir. Koruma hizmetinin alınmasına ilişkin 
esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri önergelerini açıklayacaklar mı, yoksa gerekçesini mi okutalım? 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yaban hayvanlarının tümünün üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, 

yavru ve yumurtalarının toplanması, yuvalarının dağıtılması uluslararası sözleşmeler ve Avrupa 
Birliği mevzuatıyla yasaklanmıştır. Önerilen değişiklikle, sadece koruma altına alınan yaban hay
vanlarının değil, yaban hayvanlarının tümünün üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız 
edilmesi, yavru ve yumurtalarının toplanması, yuvalarının dağıtılmasının yasak olduğu tereddüte 
meydan vermeyecek şekilde ifade edilmektedir. 

Koruma altında olmayan yaban hayvanları Merkez Av Komisyonunca belirlenen süreler ve 
günlerde avlanabilmekte, bunun dışında avlanmaları söz konusu değildir. Ancak, avlanmanın 
yasaklandığı süre ve günlerde mücadele maksadıyla avlanmaları gerekebilmektedir. 4 üncü mad
denin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik önerisi bu hususa açıklık kazandırmaktadır. 

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları içerisinde özel şahıslara ait arazilerin de olabileceği 
düşünülerek, altıncı fıkrada yer alan yasaklamaların kamuya ait arazilerde olduğu belirginleştirilmektedir. 

Eklenen fıkrayla, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarının korunmasında yerel köy tüzel 
kişilikleri ve belde belediyelerinin katılımları ve destekleri hedeflenmiştir. 

Yedinci fıkrada yaban hayvanlarının verdiği zararların döner sermaye bütçesine önemli ölçüde yük 
getireceği düşünülmektedir. Ayrıca, tasanda, kişilerin mücadele kapsamında kendilerini, tarlalarını ve 
sürülerini korumak maksadıyla avda kullanılan silahları ve araçları taşıma esasları Merkez Av Komis
yonunca belirlendiğinden, bu kapsamda kişiler mallarını korumak için tedbir alabileceklerdir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini okuduğumuz, hükümetin katıldığı ve komis
yonun takdire bıraktığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Av Sezonu, Avlanma Esas ve Usulleri ile Av ve Yaban hayatı Yönetimi 
Av sezonu 
MADDE 5. - Sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, 

yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alarak avlanma sürelerinin başlama ve 
bitiş tarihleri ve populasyon durumuna göre av miktarlarını tespit etmeye, Devlet avlakları ve genel 
avlaklarda bazı türlerin avını ve bazı avlaklarda avlanmayı belli bir süre yasaklamaya; il av komis
yonlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Merkez Av Komisyonu, özel avlaklar ile örnek avlak
larda ise Bakanlık yetkilidir. Nesli tehlike altında olan, nadir, hassas ve benzeri statülerde yer alan 
türler ile endemik ve göçmen türlerin korunması amacıyla gerekli koruma tedbirlerini almaya, bu 
türler için bu Kanunda adı geçen koruma alanlarını oluşturmaya ve bu alanları ekolojik ihtiyaçlarına 
göre yönetmeye, doğal türlerin azalması veya nesillerinin tehlike altına girmesi durumunda yeniden 
yerleştirme çalışmalarının ekolojik prensiplere göre yapılmasını sağlamaya, av yasağına ilişkin esas 
ve usulleri tespit etmeye, avcılığın denetlenmesi ve izlenmesi çalışmalarını yapmaya ve uy
gulamada gerekli tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. 

Merkez Av Komisyonunca tespit edilen av miktarları ve avlanma süreleri dışında avlanılamaz. 
Av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde; kamuoyu des

teğinin sağlanması için toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile avcıların ve toplumun 
eğitilmesi amacıyla; Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyon
lar; av sezonunun başlamasından onbeş gün önce ve sona ermesinden itibaren de onbeş gün sürey
le eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak zorundadırlar. Bu yayın ve tanıtım faaliyetleri her 
kuruluşun ana haber bültenlerinden sonraki kuşakta ve ücretsiz olarak yayınlanır. Bu programların 
süresi yılda toplam üç saatten az olamaz. Bu hizmetlerin yürütülmesinde kurum ve kuruluşlar 
Bakanlık ile işbirliği yaparlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili 1 önerge var: okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarının 5 inci maddesinin birinci fık

rasının birinci cümlesinde yer alan "...avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ve populasyon 
durumuna göre" ibaresinin "...avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile populasyon 
durumuna göre avlanma günleri ve" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Nusret Bayraktar 
Ankara Konya İstanbul 

Tevfık Ziyaeddin Akbulut Mustafa Duru Fahri Keskin 
Tekirdağ Kayseri Eskişehir 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANİ İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önerge sahipleri?... 
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HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Önerilen düzenlemeyle, avlanma sürelerini belirleyen Merkez Av Komisyonunun av hayvan

larının populasyon durumuna göre avlanma günlerini de belirlemesi gerekebilecektir. 
Yapılan değişiklik önerisiyle, Merkez Av Komisyonunun avlanma sürelerinin başlama ve bitiş 

tarihlerini belirlerken, türün populasyon durumuna göre avlanma günlerini de belirleyeceğine açık
lık getirilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Avlanma esas ve usulleri 
MADDE 6. - Avlanma, avcılık belgesi ve avlanma izni almak ve üçüncü şahıslara karşı malî 

mesuliyet sigortası yaptırmak şartıyla, yasalarla izin verilen silâh, araç ve eğitilmiş hayvanlarla, av
lanma plânlarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre yapılır. 

Zehirle avlanmak yasaktır. Yaban hayvanları, özellikleri Merkez Av Komisyonunca belir
lenecek; ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler, canlı mühre, her türlü tuzak veya kapan 
kullanarak, yan otomatik ve otomatik tüfeklerle, havalı tüfek ve tabancalarla, kara, hava araçları 
ve teknelerle, diğer men edilen benzeri araç, gereç, usullerle ve gümelerde avlanılamaz. Avda kul
lanımı men edilen ses ve manyetik dalga yayan cihazlar, tuzak ve kapanlar ile benzeri araç ve gereç
lerin pazar ve ticarethanelerde bulundurulması ve satışı ile gümelerin kurulması yasaktır. 

Avlanan hayvanların taşınması ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin 
kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma iz
ni olmadan avlanmada kullanılan silâhları ve araçları taşıma veya köpek bulundurma ve eğitilmiş 
hayvanlarla avlanma esasları Merkez Av Komisyonunca tespit edilir. Bu esas ve usullere aykırı 
şekilde avlanılamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili 1 önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasında " avlanma izni almak" ibaresinden sonra gelen "ve üçüncü şahıslara karşı malî 
mesuliyet sigortası yaptırmak" ibaresinin metinden çıkarılmasını" eğitilmiş hayvanlarla, avlan
ma planlarına" ibaresinden sonra gelen "ve" kelimesinin "veya" olarak ve ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini, üçüncü fıkrasında geçen " köpek bulundurma" ibaresinden sonra gelen 
"ve" ibaresinin "ile" olarak değiştirilmesini ve "eğitilmiş hayvanlarla" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "ve avlanma zamanı dışında" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Fuat Geçen Harun Tüfekçi 
Hatay Hatay Konya 

Resul Tosun T. Ziyaeddin Akbulut 
Tokat Tekirdağ 

"Zehirle avlanmak yasaktır. Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı 
otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar avda kullanılamaz. 
Eğitilmiş hayvanlarla ve mücadele kapsamında kullanım yeri, şekli ve özellikleri Merkez Av 
Komisyonunca belirlenecekler dışında kara, hava araçları ve yüzer araçlarla, ses, manyetik dalga, 
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ışık yayan araç ve gereçler, canlı mühre, tuzak, kapan ve diğer benzeri araç, gereç ve usullerle av-
lanılamaz. Avda kullanımı Merkez Av Komisyonu kararı ile men edilen ses ve manyetik dalga 
yayan cihazlar, tuzak ve kapanlar ile benzeri araç ve gereçlerin pazar ve ticarethanelerde bulun
durulması ve satışı yasaktır, özellikleri Merkez Av Komisyonunca belirlenenlerin dışında gümeler 
kurulamaz ve bu gümelerde avlanılamaz." 

BAŞKAN - önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümetimiz katılıyor mu? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümetin katıldığı ve Komisyonun takdire bıraktığı sayın önerge sahipleri, 

gerekçeyi mi okutalım? 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçesi okunsun Sayın Başkan . 
Gerekçe: 
Tasarının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında avcıların yasal avlanma esnasında üçüncü şahıslara 

karşı vereceği zararların tazmini için malî mesuliyet sigortası yaptırmaları zorunluluğu getirilmiştir. 
Yasa tasarısının 2 nci maddesinin (22) numaralı bendinde değişiklik yapılması hususunda 

verilen ve kabul edilen önerge ile avlanma hakkının elde edilmesinde malî mesuliyet sigortası yap
tırma koşulu kaldırılmıştır. 2 nci maddenin (22) numaralı bendinde yapılan değişikliğe paralel 
olarak malî mesuliyet sigortası yaptırılması avcılık için zorunlu olmaktan çıkarılarak yasal avcılığın 
gelişmesine katkıda bulunmak amaçlandığından, yukarıda sunulan değişiklik öngörülmüştür. 

Tasarıda, yaban hayvanlarının avında kullanılabilecek silah, araç ve gereçlerin özelliklerinin 
Merkez Av komisyonu tarafından belirleneceği hükmü yer almıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasının yeni düzenlemesi ile yaban hayvanlarının avında kullanılabilecek 
silahların özellikleri, uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği Mevzuatında yer aldığı şekilde; 
haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırma şartı yasa ile getirilmektedir. Bunun dışında avda kul
lanımı men edilen araç, gereç ve benzeri cihazların özellikleri, kullanım yeri ve şeklini belirleme 
yetkisi Merkez Av Komisyonuna bırakılmıştır. 

Ayrıca avda kullanımı yasaklanan araç, gereç ve cihazların pazar ve ticarethanelerde bulun
durulması ve satışına ilişkin hükümler getirilmiş, gümelerin kurulması ve buralarda avlanmanın 
şartları belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkraya eklenen ibare ile; bazı yaban hayvanı türlerinin özellikleri gereği tasarının 2 nci 
maddesinin (25) numaralı bendinde tanımı yapılan avlanma zamanı dışında da avlanması gerekebil-
mektedir. Bu türlerin avlanma zamanı dışında da avlanmasına Merkez Av Komisyonunca karar 
verilmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Muğla Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Üstün ve arkadaşları 
tarafından, önergeler işleme konulup gerekçesi okunduğu sırada, Başkanlığımıza verilmiş bir 
değişiklik teklifi var; ancak, şu kısa sürede yaptığımız incelemeden anlaşıldığı üzere, burada bah
sedilenler birinci önergede de var; kaldı ki, zaten işleme başlanılmıştır. Birinci önerge kabul edil
diği takdirde işleme koyamayacağız; bunu Heyetinize arz ediyorum. 

Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 

Av ve yaban hayatı yönetimi 

MADDE 7. - Av ve yaban hayatı yönetimine, saha, avlak, istasyon ve tesislerin kurulmasına ait 
iş ve işlemler, gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Avlama Ücretleri, Katılım Payı, Ücret Alınmayacak Hâller ve Toplanan 

Gelirlerin Kullanılması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Avlama Ücretleri, Katılım Payı ve Ücret Alınmayacak Hâller 

Avlama ücretleri ve katılım payı 

MADDE 8. - Av ve yaban hayatı yönetimi ile avlanma plânlarına göre yapılacak avlanmalar için; 
av hayvanlarının türlerine, ağırlıklarına ve trofelerine göre alınacak avlama ücretleri Bakanlıkça tes
pit edilir. Avlama ücretleri, Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Döner Sermaye İşletmesine yatırılır. 

Ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av tüfekleri ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül ve 
kovanların perakende satışında satış bedelinin %5'i Döner Sermaye İşletmesine katılım payı olarak 
satışı takip eden ayın son gününe kadar yatırılır. Bu ödemelerle ilgili olarak düzenlenecek katılım 
payı cetvelleri aynı süre içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Katılım payları süresi içinde yatırıl
madığı takdirde; yatırmayanlar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Tahsil edilen avcılık belgesi ve yivsiz tüfek ruhsatnamesi harçlarının %30'u Bakanlık Döner 
Sermaye İşletmelerine yatırılır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 

Maddeyle ilgili 2 önerge var: önce, geliş sırasına göre okutup, sonra, aykırılık derecesine göre 
işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

60 sıra sayısıyla bastırıp dağıtılan Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep ederiz. 

Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Mehmet Yılmazcan 

Ankara Konya Kahramanmaraş 

Saffet Benli M. Ergün Dağcıoğlu 

Mersin Tokat 

"Ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av tüfekleri ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül ve 
kovanların perakende satışında satış bedelinin % 2'si. Döner Sermaye İşletmesine katılım payı 
olarak satışı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar yatırılır." 

BAŞKAN- Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "... 
avcılık belgesi" ibaresinden sonra gelen "ve yivsiz tüfek ruhsatnamesi" ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Tevfık Ziyaeddin Akbulut 
Ankara Konya Tekirdağ 

Mustafa Duru Erdoğan Özegen Fahrî Keskin 
Kayseri Niğde Eskişehir 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

BAŞKAN- Okuttuğum önergeyi en aykırı önerge olması hasebiyle işleme alıyorum. 
Komisyon katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat)-

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergenin gerekçesini mi 

okutalım? 
HALUK İPEK (Ankara)- Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
8 inci maddenin üçüncü fıkrası; avcılık belgesi ve yivsiz tüfek ruhsatnamesi harçlarının 

% 30'unun Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılmasını düzenlemektedir. 
Yürürlükteki 2521 sayılı Yasa hükümlerine göre avcılık maksadı ile yivsiz av tüfeği taşımak ve 

bulundurmak isteyenlere verilen ve av tezkeresi olarak bilinen kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden 
492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifenin IV meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve 
ruhsatnamelerden alınacak harçlar bölümünün 15 inci bendine göre harç alınmakta, avcılık maksadı 
dışında yivsiz av tüfeği taşımak ve bulundurmak isteyenlere verilen yivsiz tüfek sahiplilik bel
gelerinden ise harç alınmamaktadır. 

Buna karşın görüşülmekte olan tasarının 34 üncü maddesi ile hem kara avcılığı ruhsat tez
kereleri yerine getirilen avcılık belgelerinden, hem de yivsiz tüfek sahiplilik belgesi yerine getirilen 
yivsiz tüfek ruhsatnamelerinden harç alınması öngörülmektedir. Bu durum, avcıya ek bir yüküm
lülük getirecek ve belgesiz avlanmayı teşvik edebilecektir. 

Değişiklik önergesiyle, yasadışı belgesiz avlanmayı önlemek için, eskiden olduğu gibi. sadece 
kara avcılığı ruhsat tezkereleri yerine, tasarıyla getirilen yeni tanımıyla avcılık belgelerinden harç 
alınması amaçlanmaktadır. 

Bu nedenle, tasarının 8 inci maddesinde önerilen bu değişiklik, esas itibariyle, tasarının 34 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendiyle getirilen yivsiz tüfek ruhsatnamelerinden harç alın
ması hükmünü de etkilemektedir. 

Bu önergemiz kabul edildiği takdirde, yivsiz tüfek ruhsatnamelerinden harç alınmaması 
amacıyla 34 üncü maddenin de değişmesi gerekecektir. 
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BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

60 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılan Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep ederiz. 

Salih Kapusuz 
(Ankara) ve arkadaşları 

"Ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av tüfekleri ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül ve 
kovanların perakende satışında satış bedelinin % 2'si Döner Sermaye İşletmesine katılım payı 
olarak satışı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar yatırılır." 

BAŞKAN - Okuttuğum önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçe mi okunsun?.. 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Önceki yasa metninde böyle bir katılım payı oranı olmadığı gibi. başlangıç olarak % 2 ol

masının zaten zor durumda olan silah sanayicisinin sıkıntısını bir nebze olsun gidermiş olacağı 
düşüncesiyle değişiklik yapılmıştır. 

BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 8 inci maddeyi, kabul edilen iki önerge doğrultusunda oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Ücret alınmayacak haller 
MADDE 9. - Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların bu Kanun gereğin

ce görevliler veya avcılar tarafından avlanmasında ücret alınmamasına ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından tespit edilir. 

Yabancı devletlerin diplomatik pasaport taşıyan temsilcileri ile Devlet misafirlerinden, ikili 
veya çok taraflı sözleşmelere ve mütekabiliyet esasına bağlı olarak avlanma izin ücreti veya avlama 
ücreti alınmayabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplanan Gelirlerin Kullanılması 

Gelirlerin kullanılması 
MADDE 10. - Bakanlık, av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve av ve yaban 

hayatı yönetimi, avlakların kurulması, bakımı, işletilmesi ve avlanmaların kontrol altına alınması. 
üretme istasyonları, koruma ve geliştirme sahaları kurulması, yaban hayvanlarının hastalıkları ile 
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mücadele edilmesi, yaban hayvanlarının verdiği zararların tazmini, avcıların eğitilmesi, avcılığın ve 
av turizminin geliştirilmesi için Döner Sermaye İşletmesinde bu Kanun uyarınca toplanan gelirin 
tamamını kullanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
I adet önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 10 uncu maddesinde geçen 

"...yaban hayvanlarının hastalıkları ile mücadele edilmesi" ibaresinden sonra gelen "yaban hayvan
larının verdiği zararların tazmini," ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Nusret Bayraktar 
Ankara Konya İstanbul 

Erdoğan Özegen Fahri Keskin Tevfik Ziyaeddin Akbulut 
Niğde Eskişehir Tekirdağ 

Mustafa Duru 
Kayseri 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Avlanmanın yasaklandığı yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında av ve yaban hayvan

larının, bu sahaların dışında kalan alanlarda ise koruma altına alınmış yaban hayvanlarının tarım 
arazilerine ve mallara vereceği zararın tazminini öngören tasarının 4 üncü maddesinin yedinci fık
rası verilen önergenin kabulüyle madde metninden çıkartılmıştır. 

Bu nedenle "Gelirlerin kullanılması" başlıklı 10 uncu maddeden de "yaban hayvanlarının ver
diği zararların tazmini" ibaresinin madde metninden çıkartılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

II inci maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Avlaklar, Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Avlaklar 
Avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi 
MADDE 11.- Özel avlaklar Bakanlıktan izin alınarak kurulur, sahipleri veya kiracıları tarafın

dan yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Diğer avlaklar ise Genel Müdürlükçe yönetilir, işletilir veya 
işlettirilir. Genel Müdürlükçe yönetilen, işletilen veya işlettirilen avlakların planlanması, kuruluşu, 
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sınıflandırılması, alanlarının belirlenmesi, işaretlenmesi, yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi ve 
denetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça düzenlenir. 

özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi amacıyla köy tüzel kişilikleri ile koruma, üretim, 
bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılabilir. İşbirliği yapılan avlaklardan sağlanan 
gelirin, avlağın sınırları içerisinde bulunan köy tüzel kişiliklerine verilecek miktarı, sahaların özel
liğine göre Bakanlıkça belirlenir. 

Avlanma plânları yapılmış örnek avlakların, plânda belirtilen esaslara göre işlettirilmesi 
Bakanlıkça gerçek veya tüzel kişilere verilebilir. İşletmeci avlak işletmesinde istihdam edeceği iş 
gücünü öncelikle mahalli köylerden sağlar. Bu hususlarla ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

Bütün avlaklar Bakanlıkça denetlenir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 11 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Fahri Keskin 

Ankara Konya Eskişehir 
Erdoğan özegen Nusret Bayraktar Mustafa Duru 

Niğde İstanbul Kayseri 
Tevfik Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
"Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi amacıyla bu avlaklarda sahası bulunan köy tüzel 

kişilikleri ve belde belediyeleri ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbir
liği yapılabilir. İşbirliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirden, köy tüzel kişiliklerine ve belde 
belediyelerine verilecek miktar, sahaların özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutayım? 

HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının 11 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla, özel avlakların dışında kalan avlakların işletil

mesi amacıyla, köy tüzel kişilikleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı 
işbirliği yapılabileceği hükmü getirilmiştir. 

Ancak, bu avlaklar içerisinde sınırları bulunan, geçmişte köy statüsünde iken, bugün ise belde 
statüsüne geçmiş köyler olabileceği gibi, yasa tasarısının bu maddesi gereğince, bugün köy 
statüsünde iken, işbirliği yapılıp, gelecekte belde statüsüne geçecek köyler de olabilecektir. 

- 6 2 -



T.B.M.M. B: 100 1 .7 .2003 0 : 2 

11 nci maddenin ikinci fıkrasının yeni düzenlemesiyle avlaklarda koruma, üretim, bakım ve av
cılığın düzenlenmesinde yapılacak işbirliğinde köy tüzel kişiliklerinin belde statüsüne geçtiklerin
de de işbirliğinin sürmesi veya halihazırda belde statüsüne geçmiş olan köylerin de bu işbirliğinden 
yararlanmaları ve sorumluluk üstlenmeleri, av ve yaban hayatının korunması ve kırsal kesimin kal
kındırılması açısından önemli görüldüğünden, bu düzenlemenin yapılması önerilmektedir. 

BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
İzne tâbi, yasak ve serbest av sahaları 

MADDE 12. - Özel avlaklarda avlanmak avlak sahibinin, Devlet avlakları, genel avlaklar ve 
örnek avlaklarda avlanmak Bakanlığın iznine bağlıdır. Sahipli arazilerde avlanmayla ilgili esaslar 
Bakanlıkça tespit edilir. 

Özel kanunlarla veya Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasak edildiği yerlerde ve 2 nci 
maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlanılamaz. Buralarda, 
ancak av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı ve zararlı olduğu hâllerde avlanmaya Bakanlıkça izin 
verilebilir. 2 nci maddenin 12 nci bendinde tanımlanan sahalarda ise özel avlanma plânlarına göre 
Bakanlıkça verilecek izinle avlanılabilir. 

Av yılı içinde bazı av hayvanı türlerinin nesillerini devam ettiremeyecek sayıya düşmesinin söz 
konusu olduğu hâllerde, avlanmanın açık olduğu avlaklarda avlanmayı belli bir süre yasaklamaya ve 
gerektiğinde yeniden açmaya Bakanlık yetkilidir. Bu hususlarla ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni 

Avcılık belgesi 
MADDE 13. - Avcılık belgesi, Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve 

her yıl vize edilir. Avcılık belgelerinin vize edilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenir. 
10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 

7 nci maddesine göre alınan yivli av tüfekleri sahiplerinden avlanmak isteyenler ayrıca bu Kanun 
gereğince alınması gerekli avcılık belgesini almak zorundadırlar. 

Avcılık belgesi alacak olanlar, eğitime ve yeterlik sınavına tâbi tutulur. 
Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesi verilmesin

de mütekabiliyet esası aranır. Avcı turistlere ise geçici avcılık belgesi verilir. Eğitim, yeterlilik sınavı ve 
avcılık belgelerinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Avcılık belgelerine ait iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür ve bu belgeler olmadan avlanılamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 adet önerge var; okutuyorum: 
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TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kara Avcılığı Yasa Tasarısının 13 üncü maddesinin son fıkrasının sonuna 

"kendi köy ve ilçe sınırlarında oturan veya nüfusu o köy ve ilçeye kayıtlı ise avcılık belgesi aran
maz" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

R. Kerim Özkan Fahrettin Üstün Mehmet Işık 
Burdur Muğla Giresun 

Mustafa Özyurt Halil Akyüz 
Bursa İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı önergenin sahipleri?.. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Aynı köyde veya ilçede ikamet eden yurttaşlarımızın kendi bağ, bahçe ve tarlasına giderken 

yanında silah bulunması genel teamüldür. Vatandaşı bürokratik işlemlerle uğraşmaktan kurtarmaktır. 
BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum. Komisyonun takdire bıraktığı. Hükümetin katılmadığı 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde çoğunluk

la kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Avlanma izni 
MADDE 14. - Avcılık belgesi sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma izin üc

retini Döner Sermaye İşletmesine yatırmak suretiyle avlanma izni almak zorundadırlar. Avlanma 
izin ücreti Bakanlıkça, hayvan gruplarına, avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına 
göre farklı olarak tespit edilebilir. Avlanma izni bir av yılı içindir. 

Bu Kanun kapsamında belirlenen esas ve usullerle yapılan avlanma nedeniyle; bir kimsenin 
ölümüne veya yaralanmasına yahut canlı ve cansız malının zarara uğramasına sebep olunması 
halinde doğacak sorumlulukların karşılanmasını temin için malî mesuliyet sigortası yaptırılması 
zorunludur. Malî mesuliyet sigortası sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge ibraz etmeyenlere av
lanma izni verilmez. 

Avlaklarda, avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanılamaz. 
Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için gerekli izin, avlak sahibi veya işleten-

lerce ücreti karşılığı verilir. Bu ücretin %10'u Döner Sermaye İşletmesine yatırılır, aksi taktirde özel 
avlak kuruluş izni iptal edilir. 

Avlanma izin ücretlerinin tahsili ve Döner Sermaye İşletmesine yatırılması ile ilgili esaslar 
Bakanlıkça tespit edilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
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1 önerge var, okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Nusret Bayraktar 
Ankara Konya İstanbul 

Mustafa Duru Tevfık Ziyaeddin Akbulut Fahri Keskin 
Kayseri Tekirdağ Eskişehir 

BAŞKAN- Efendim, önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat)-

Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu efendim? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergenin sahipleri; gerekçeyi 

okuyalım mı efendim? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Gerekçeyi okutalım. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yasa tasarısıyla, avcıların yasal avlanma esnasında üçüncü şahıslara karşı vereceği zararların 

tazmini için getirilen malî mesuliyet sigortası yaptırma zorunluluğu, daha önce görüşülen 2 nci 
maddesinin (22) numaralı bendinde ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılması 
hususunda verilen önergelerin kabul edilmesi nedeniyle kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle, zorunlu malî mesuliyet sigortası yaptırmayanlara avlanma izni verilmeyeceğini 
düzenleyen 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN- Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
BEŞİNCİ KISIM 

Av Turizmi, Ticareti ve Özel Üretim 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Av Turizmi 
Yabancıların avlandın İması 
MADDE 15. - Türkiye'de av turları, fotoğraf ve film çekimlen ile av ve yaban hayvanları göz

lem turları yaptıracak seyahat acenteleri. Bakanlıktan av turizmi i/in belgesini almaya: seyahat 
acenteleri vasıtasıyla veya münferiden sadece özel avlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından iş
letilen avlaklarda avlanmak üzere yurdumuza gelen avcı turistler ise 13 üncü maddede belirtilen 
geçici avcılık belgesini almaya ve avlayacakları av hayvanlarım bu belgeye ka\dettirme\e mecbur
durlar. Av turizmi izin belgesinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak \ önetmelik
te belirlenir. 
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Av turizmine ilişkin esas ve usuller ile avcı turistlerin avlayabilecekleri av hayvanlarının tür, cin
siyet ve miktarları, bunlardan alınacak avlanma ücretleri ve diğer ücretler Bakanlıkça tespit edilir. 

18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile 
15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiyede İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun 
hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN- 15 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme) enler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yabancıların getirebilecekleri av teçhizatı 
MADDE 16. - Avcı turistler, beraberlerinde ok-yay ile yivli ve yivsiz av tüfeklerini ve bunlara 

ait mermileri getirebilirler. 6136 sayılı Kanun ile 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda 
Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurul
masına Dair Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Yabancıların götürebilecekleri av hayvanları 
MADDE 17. - Avcı turistler, avladıkları ve onaylanmış geçici avcılık belgelerine kayıtlı av 

hayvanlarının etlerini ve hatıra değeri taşıyan parçalarını, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası söz-
leşmelerdeki taahhütlerini dikkate almak kaydıyla başka bir izne bağlı olmadan yurt dışına beraber
lerinde çıkarabilirler, adreslerine gönderebilirler veya göndertebilirler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Av ve Yaban Hayvanlarının Ticareti ve 

Üretim Esasları 
Ticaret esasları 
MADDE 18. - Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı 

yaban hayvanları ve bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma esas ve usullerine 
aykırı olarak avlanan yaban hayvanları canlı veya cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, 
post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevleri satılamaz, satın alınamaz, nakledilemez ve 
bunların ithalatı ve ihracatı yapılamaz. 

Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kap
samında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen parçalarının ticaretini denet
lemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların ticaretinden Döner Sermaye İşletmesine 
gelir alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Bakanlık yetkilidir. 

Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı olarak uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 
ithalatına Bakanlıkça i/in verilen yaban hayvanları satılamaz. Bu hususlar Bakanlıkça denetlenir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Üretim esasları 
MADDE 19. - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanların

dan Türkiye'de doğal olarak yetişen türleri Bakanlıktan izin almak şartıyla üretebilirler. Bunların 
doğaya salınabilmesi için Bakanlıktan ayrıca izin almak zorunludur. Yabancı türlerden Türkiye'nin 
uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar vermeyecek olanlarının it
halatına ve üretimine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği yok?.. Yok. 
Önerge yok. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Birleşime oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.03 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.15 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN (Karaman), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 100 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
60 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları rapor
ları (1/286) (S.Sayısı: 60) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada 
Hükümet?.. Burada 
Tasarının 20 nci maddesini okutuyorum: 

ALTINCI KISIM 
Suçların Takibi ve Cezalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Suçların Takibi 

Suçların takibi 
MADDE 20. - Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av suçlarının takibi ve bu 

Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık ve Orman Genel 
Müdürlüğünce yapılır. 04.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu ile 10.3.1983 
tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

Suçların takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri bu Kanunda belirtilen 
yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında suç zaptı düzenlemeye ve 
silâh, alet ve ekipmanlar ile canlı, cansız av hayvanlarını, av hayvanlarının bizatihi avında kul
lanılan suç vasıtalarını kime ait olursa olsun zapt etmeye ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yet
kilidir. Av suçu işleyenler, olay yerinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest 
bırakılır. Hüviyeti tespit edilemeyen suçlular vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek en 
yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tespiti mümkün olmazsa en yakın zabıta 
merkezine götürülürler. Görevli memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy bekçileri ile köy muh
tarları da aynı yetkiyi haizdir. Yukarıda sayılan görevlilerce düzenlenen tutanaklar aksi sabit olun
caya kadar muteberdir. 

/apt edilen suç aleti silâhlar en yakın orman idaresine teslim edilir. Bu silâhlar soruşturma ev
rakı ile birlikte mahalli Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir. Zapt edilen diğer canlı, cansız av 
hayvanları ile bizatihi av suçunda kullanılan vasıtalar, suç aleti ve ekipmanları, vazifeli memurlar
ca muhafaza edilmek üzere orman idaresine, orman idaresi olmayan yerlerde suç mahalline en 
yakın belediye, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti üyelerinden birine yed'i emin senedi karşılığında 
teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim olunan canlı, cansız av hayvanları, suç aletleri 
ve ekipmanları ile bizatihi av suçunda kullanılan vasıtalar en kısa zamanda orman idaresine idarece 
nakledilir. Bunlardan cansız av hayvanları Cumhuriyet savcılığına bildirilerek herhangi bir mah
keme kararına gerek kalmaksızın Bakanlıkça veya Orman Genel Müdürlüğünce bekletilmeksizin 
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satılır. Satışa ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça tespit edilir. Canlı av hayvanları hemen, yaralı olanları ise 
tedavi edildikten sonra doğaya salınır veya Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerdeki taahhütleri de dik
kate alınarak Bakanlıkça gerekli işlem yapılır. Av hayvanlarının avında kullanılan ve zaptedilen diğer suç 
aleti, ekipmanları ve vasıtalar hakkında 31.8.1956 tarihli 6831 sayılı ve Orman Kanununun 84 üncü mad
desi hükümlerine göre işlem yapılır. Satış bedellerinin tamamı, yapılan her türlü masraflar düşüldükten 
sonra emanet olarak Döner Sermaye işletmesine yatırılır. Durum ilgili mahkemeye bildirilir. 

Av koruma ve kontrollerinde Bakanlık görevlilerine veya güvenlik güçlerine gönüllü destek sağ
lamak üzere Bakanlıkça belirlenecek kişilere fahri av müfettişliği görev ve unvanı verilebilir. Fahri 
av müfettişleri; bu Kanuna göre suç sayılan fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla 
Genel Müdürlükçe kendilerine verilen tutanağı düzenleyerek en geç bir hafta içinde en yakın orman 
idaresi birimine teslim etmek mecburiyetindedir. Fahri av müfettişlerinin seçimi, eğitimi, görev ve 
yetkileri ile çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Avcılar talep halinde av koruma memurlarına, saha bekçilerine, polis ve jandarma ile köy ve kır 
bekçilerine, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerine avlanma belge ve izinleri ile avladıkları hayvan
ları ibraz etmek zorundadırlar. Suçların ihbarında ve talep halinde takibinde köy ve kır bekçileri, köy 
muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri av koruma memurlarına ve saha bekçilerine yardıma mecburdurlar. 

Av koruma memurları ve saha bekçilerinden; Bakanlıkça lüzum görülecek olanlara, Bakanlar 
Kurulunca belirlenen silâhlar demirbaş olarak verilir. Av koruma memurları ve saha bekçileri bu 
Kanunla kendilerine verilen görevlerini ifa sırasında silâhlarını 6831 sayılı Kanunun 78 inci mad
desinde belirtilen hâllerde kullanabilirler. 

Av koruma memurları görevlerini yaparken ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, rengi ve biçimi 
Bakanlıkça tespit edilen resmî kıyafet giymek mecburiyetindedirler. Resmî kıyafetler, silâh, telsiz 
ve diğer teçhizat ile araç ve gereçler Bakanlıkça verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?..Yok. 
önerge yok. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

Yasaklara uymama 
MADDE 21.-4 üncü maddenin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere, 5 

inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları gereğince tespit edilen av miktarı ve avlanma süreleri dışın
da avlananlara, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlıkça getirilecek yasaklara uy
mayanlara, her bir suç için ayrı ayrı olmak üzere yüzelli milyon lira idarî para cezası verilir. 

4 üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barın
dıkları ortamı zehirleyenlere iki yıldan az olmamak üzere hapis, üç milyar liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası verilir, faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve kendilerine bir daha belge verilmez. 

4 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üret
me istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama bırakıl
ması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verenlere 
ve tahrip edenlere 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uygulanır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdeki yaban hayatı koruma ve geliştirme 
sahalarına izinsiz olarak kurulan yapı ve tesisler, mahallî mahkemelerce müsadere edilir 
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Bu Kanunda belirtilen suçların fahri av müfettişleri tarafından işlenmesi halinde verilecek 
cezalar iki misli uygulanır. Av suçu işleyen veya gerçeğe aykırı tutanak düzenleyen fahri av müfet
tişlerinin belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha fahri av müfettişliği görevi verilmez. 

5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uymayan radyo ve televizyon kuruluş
ları hakkında 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hak
kında Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
önerge yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
özel avlakların kuruluş amacı dışında işletilmesi 
MADDE 22. - 11 inci madde gereğince yapılan denetimlerde özel avlakların kuruluş amaçları 

dışında işletildiğinin tespiti halinde, avlak sahibine veya bu avlakları kiralamak sureti ile işletenlere, 
bir milyar lira idarî para cezası verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
önerge yok. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
İzinsiz veya yasak yerlerde avlanma 
MADDE 23. - Avlaklarda izin almadan avlananlara ve Merkez Av Komisyonunca avlanmanın 

yasaklandığı avlaklarda avlananlara yüzelli milyon lira, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı 
sahalar ile 2 nci maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlanan
lara, üçyüz milyon lira idarî para cezası verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Avlanma esaslarına uymama ve belgesiz avlanma 
MADDE 24. - 6 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan zehirle avlanma hariç diğer 

yasaklara ve esaslara aykırı hareket edenlere her bir suç için ayrı ayrı olmak üzere yüzelli milyon 
lira, idarî para cezası verilir. 

Zehirle avlananlara bir yıldan üç yıla kadar hapis, bir milyar liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası verilir, faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve kendilerine bir daha belge verilmez. 

Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık belgesini almadan avlananlara üçyüz milyon lira; av
lanma izni olmadan avlananlara ise yüzelli milyon lira idarî para cezası verilir. 

Yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan avlananlara bir milyar lira idarî 
para cezası verilir. 

Üçüncü şahıslara karşı malî mesuliyet sigortası yaptırmayanlara yüz milyon lira idarî para 
cezası verilir. 

Malî mesuliyet sigortası belgesini, avcılık belgesini ve avlanma izin belgesini yanında 
taşımadan avlananlara eksik her bir belge için otuz milyon lira idarî para cezası verilir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 adet önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 24 üncü maddesinin beşin
ci fıkrasının ve altıncı fıkrasında geçen "Malî mesuliyet sigortası belgesini" ibaresinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Erdoğan Özegen Nusret Bayraktar 

Ankara Niğde İstanbul 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut Mustafa Duru Fahri Keskin 

Tekirdağ Kayseri Eskişehir 
Harun Tüfekçi 

Konya 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, madde metninden beşinci fıkranın tamamen ve 

altıncı fıkradaki "Malî mesuliyet sigortası belgesini" ibaresinin çıkarılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Önergeniz bu şekilde düzeltiliyor. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümetin katıldığı, Komisyonun takdire bıraktığı önergenin gerekçesini 

okutuyorum: 

Gerekçe: 
Yasa tasarısının 2 nci maddesinin (22) numaralı bendinde ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasında 

değişiklik yapılması ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılması ile ilgili öner
gelerin kabul edilmesi nedeniyle, bunlara paralel olarak 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının ve altıncı 
fıkrasındaki "Malî mesuliyet sigortası belgesini" ibaresinin madde metninden çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 

Yabancılarla ilgili yasaklara uymama 
MADDE 25. - Av turizmi izin belgesi almadan av turu, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve 

yaban hayvanları gözlem turları yaptıran veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlan
masına aracılık eden kişi, kuruluş ve acentelere on milyar lira, geçici avcılık belgesinde kayıtlı tür
ler ve yerler dışında avlanan yabancı uyruklu kişiye, beş milyar lira idarî para cezası verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Av ve yaban hayvanı ticareti yasağına uymama 
MADDE 26.-18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakan

lığın koyacağı esaslara uymayanlara, beşyüz milyon liradan ikimilyarbeşyüz milyon liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa uymayanlara üçmilyar lira idarî para 
cezası verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
önerge yok. 
26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
Cezaların güncelleştirilmesi 
MADDE 27. - Bu Kanunda yazılı para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 

o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hüküm
leri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
Avdan men etme, müsadere ve tazminat 
MADDE 28. - Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir. Bunların 

bizatihi av suçunda kullandıkları suç vasıtaları, suç aletleri kime ait olursa olsun idarece zapt ve 
yetkili sulh ceza mahkemesince müsadere edilir. Canlı ve cansız av hayvanları da müsadere olunur. 

Müsadere edilen silâhlar dışındaki suç alet ve ekipmanları ile suç vasıtaları ve cansız av hay
vanları orman idaresince satılarak ücreti Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir. 20 nci madde 
gereğince zapt edilerek satılan ve emanete alınan bedeller ise, müsadere kararının kesinleşmesini 
müteakip Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak avlanan, öldürülen veya yaralanan hayvanlar müsadere 
edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat av hayvanı türlerine göre Bakanlıkça tespit 
edilen değerler üzerinden, zehirle avlanmalarda ise beş misli fazlasıyla hesaplanır ve tahsiline mah
kemece karar verilir. Tahsil edilen para, Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
önerge yok. 
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Suçların tekrarı ve tekerrürü 
MADDE 29. - Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, suçun tekrarı halinde bir misli fazlası 

ile uygulanır. 
21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu suçların tekrarı halinde faillerin avcılık 

belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
21 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı cezaya konu suçların tekerrürü halinde cezalar iki 

misline kadar artırılır. 

- 7 2 -



T.B.M.M. B : 100 1 .7 .2003 0 : 3 

22 nci maddede yazılı cezaya konu suçların tekrarı halinde avlak kuruluş izni iptal edilir. 
23 üncü maddede yazılı cezalara konu suçların tekrarı halinde, faillerin avcılık belgeleri iptal 

edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki suçların 

tekrarı halinde faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki 

suçların tekrarı halinde faillerin avcılık belgesi yoksa, kendilerine iki yıl süreyle avcılık belgesi 
verilmez, avcılık belgesi olanlar ise iki yıl süreyle avcılıktan men edilir. 

24 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı cezaya konu suçun tekerrürü halinde cezalar iki mis
line kadar artırılır. 

26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu suçların tekerrürü halinde verilecek ceza 
iki misli uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
İdarî para cezalarına itiraz ve cezaların tahsili 
MADDE 30. - Bu Kanuna göre verilecek idarî para cezalan 3800 sayılı Kanunun 25 inci mad

desinde yer alan müdür, başmühendis, mühendis ile 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yer alan orman işletme şefi tarafından verilir. 

Verilen para cezalan, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre sahip
lerine tebliğ edilir. Bu cezalara karşı, tebellüğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, mahalli sulh ceza 
mahkemelerine itiraz edilebilir. İtiraz idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. Bu 
konuda sulh ceza mahkemelerince verilen kararlar kesindir. 

Kesinleşen idarî para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yukarıda birinci fıkrada 
sayılan idarî para cezası vermeye yetkili makamlar tarafından tahsil edilir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 önerge vardır: birinci önergeyi 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanun Tasarısının 30 uncu maddesinin birinci 

fıkrasındaki"... idarî para cezalan" ibaresinden sonra gelen "3800 sayılı Kanunun 25 inci maddesin
de yer alan müdür, başmühendis, mühendis" ibaresinin "4856 sayılı Kanunda yer alan İl Çevre ve 
Orman Müdürü veya yetki verdiği elemanlar" olarak değiştirilmesini teklif ve arz ederiz. 

Fahri Keskin Erdoğan Özegen Nusret Bayraktar 
Eskişehir Niğde İstanbul 

Harun Tüfekçi Mustafa Duru Tevfik Ziyaeddin Akbulut 
Konya Kayseri Tekirdağ 

Salih Kapusuz 
Ankara 

BAŞKAN - İkinci önerge en aykırı önerge olduğundan, okutup, işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı tasarının 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "mahallî sulh ceza 

mahkemeleri" ibaresinin yerine "idare mahkemesi" ibaresi şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ayhan Sefer Üstün Salih Kapusuz Telat Karapınar 

Sakarya Ankara Ankara 
Harun Tüfekçi Metin Kaşıkoğlu 

Konya Düzce 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM. ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
Sayın önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Anayasa Mahkemesi tarafından sulh ceza mahkemelerinin bu konudaki yetkisi iptal edildiğinden. 
BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı öner

geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 30 uncu maddesinin birin

ci fıkrasındaki "...idarî para cezalan" ibaresinden sonra gelen "3800 sayılı Kanunun 25 inci mad
desinde yer alan müdür, başmühendis, mühendis" ibaresinin "4856 sayılı Kanunda yer alan İl Çev
re ve Orman Müdürü veya yetki verdiği elemanlar" olarak değiştirilmesini teklif ve arz ederiz. 

Salih Kapusuz 
(Ankara) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
TARIM. ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergenin gerekçesini mi 

okutalım? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
3800 sayılı Kanun 4856 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, idarî para 

cezalarının tahsili 4856 sayılı Kanun ile illerde kurulan İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile bun
ların yetki vereceği görevlilerce tahsil edilmesi gerekmektedir. 
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Yapılan düzenleme ile idarî para cezalarının İl Çevre ve Orman Müdürleri veya bunların yetki 
vereceği görevlilerce verilmesi öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Gerekçesini okuduğumuz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kapusuz, aynı maddede iki ayrı "sulh ceza mahkemesi" ibaresi olduğundan, önergeniz 
ikinciyi de kapsayacak şekilde değil mi? 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Kabul edilen önergeler doğrultusunda ve yaptığım açıklama çerçevesinde 30 uncu 

maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 

YEDİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Davaların görülmesi 
MADDE 31. - Bu Kanunda öngörülen suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır ve sulh ceza 

mahkemelerinde görülür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı kanun tasarısının 31 inci maddesinde geçen "sulh ceza mah

kemelerinde görülür" ibaresinin "idare mahkemelerinde görülür" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ayhan Sefer Üstün Telat Karapınar Cavit Torun 
Sakarya Ankara Diyarbakır 

Resul Tosun Özkan Öksüz 
Tokat Konya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANİ İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Sulh ceza mahkemelerinin bu konudaki yetkisini Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 31 inci madde kabul 

edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 32. - Bu Kanunun uygulaması ile ilgili esas ve usuller, ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri de alınmak sureti ile bir yıl içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Atıf 
MADDE 33. - Diğer mevzuatla 5.5.1937 tarihli ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununa yapılan 

atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
MADDE 34. - 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
2521 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "av tezkeresi, yoksa" 

ibaresi ve 13 üncü maddesinde yer alan; "veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi" ibaresi madde metin
lerinden çıkarılmıştır. 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "sahipliği" yerine "satın alma", 
ikinci fıkrasında yer alan "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi", "sahipliği" yerine "satın 
alma", 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "av tezkereleri" yerine "yivsiz tüfek ruhsat
nameleri". "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi", "av tezkeresine" yerine "yivsiz tüfek 
ruhsatnamesine", ikinci fıkrasında yer alan; "Avcılık dışındaki amaçlarla" yerine "Yivsiz", "sahipliği 
belgesi" yerine "ruhsatnamesi", "av tezkeresi" yerine "avcılık belgesi", üçüncü fıkrasında yer alan; 
"sahipliği" yerine "satın alma", "av tezkerelerine" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamelerine", 12 nci 
maddenin ikinci fıkrasında yer alan; "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi", 13 üncü mad
desinde yer alan; "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi" ibareleri getirilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki "Orman Umum Müdürlüğünce" 
ibaresinden önce gelmek üzere "Orman Bakanlığınca ve" ibaresi eklenmiştir. 

16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 24.03.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlem
lerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) 
numaralı bendinde yer alan;" Kara avcılığı ruhsat tezkereleri" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnameleri", 
(11) numaralı bendinde yer alan; "tezkere" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi", 6136 sayılı Kanun
da yer alan; "yivsiz av tüfekleri" yerine "yivsiz tüfekler", 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI. Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnameler
den alınacak harçlar bölümünün 15 inci bendinde yer alan; "Kara av tezkereleri:" yerine "Avcılık 
belgesi ve yivsiz tüfek ruhsatnameleri:" ibaresi getirilmiş, ve 

15 inci bent; 
"Özel Kanunu gereğince verilecek avcılık belgesi ve yivsiz tüfek ruhsatnameleri (Her yıl için) 
A- Avcılık belgeleri: 
a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan 12.840.000 TL. 
b) Avcı cemiyetine dahil olmayanlardan 16.090.000 TL. 
B- Yivsiz tüfek ruhsatnameleri 16.090.000 TL." olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 

3 adet önerge vardır; geliş sırasına göre okutacağım, en aykırı önergeyi işleme alacağını: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı yasa tasarısının 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Or
man Bakanlığınca ve" ibaresinin "Çevre ve Orman Bakanlığınca ve" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mehmet Mehdi Eker İlyas Arslan Resul Tosun 

Diyarbakır Yozgat Tokat 

Tayyar Altıkulaç Salih Kapusuz 

İstanbul Ankara 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 34 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan "12 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan" ibaresinin "13 üncü madde başlığın
da yer alan" ibaresiyle, dördüncü fıkrasının ise aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Nusret Bayraktar 

Ankara Konya İstanbul 
Fahri Keskin Tevfik Ziyaeddin Akbulut Mustafa Duru 

Eskişehir Tekirdağ Kayseri 

16.08.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 24.03.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlem
lerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) 
numaralı bendinde yer alan; "Kara avcılığı ruhsat tezkereleri" ibaresi "avcılık belgeleri" olarak, (11) 
numaralı bendinden yer alan; "tezkere" ibaresi "avcılık belgesi" olarak, 6136 sayılı Kanunda yer 
alan; "yivsiz av tüfekleri" ibaresi "yivsiz tüfekler" olarak, 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI. meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnameler
den alınacak harçlar bölümünün 15 inci bendinde yer alan; "Kara av tezkereleri:" ibaresi "Avcılık 
belgesi:" ve "kara avcılığı ruhsat tezkereleri" ibaresi "avcılık belgeleri" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı kanun tasarısının (B) bölümünün sonuna "köyde ikamet eden
lerden alınmaz" şeklinde bir ilavenin yapılmasını arz ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Nuri Çilingir Züheyir Amber 

Malatya Manisa Hatay 

Nejat Gencan Haran Ören 

Edirne Manisa 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki 3 önergeden en aykırı olanını tekrar 
okutup işleme alacağım; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının 34 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan " 12 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan" ibaresinin " 13 üncü madde başlığın
da yer alan" ibaresi ile, dördüncü fıkrasının ise aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz 
(Ankara) ve arkadaşları 

"16.08.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Millî Eğitim Temel Kanunu, 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 24.03.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlem
lerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) 
numaralı bendinde yer alan; "Kara avcılığı ruhsat tezkereleri" ibaresi "avcılık belgeleri" olarak, (11) 
numaralı bendinde yer alan; "tezkere" ibaresi "avcılık belgesi" olarak, 6136 sayılı Kanunda yer 
alan; "yivsiz av tüfekleri" ibaresi "yivsiz tüfekler" olarak, 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI. meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnameler
den alınacak harçlar bölümünün 15 inci bendinde yer alan; "Kara av tezkereleri:" ibaresi "Avcılık 
belgesi:" ve "kara avcılığı ruhsat tezkereleri" ibaresi "avcılık belgeleri" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
TARIM. ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
2521 sayılı Kanunun 12 nci maddesi bir paragraftan ibaret olup, tasarıda geçen ibare 13 üncü 

madde başlığında geçmektedir. 
Yürürlükteki 2521 sayılı Yasa hükümlerine göre avcılık maksadı ile yivsiz av tüfeği taşımak ve 

bulundurmak isteyenlere verilen kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden 492 sayılı Harçlar Kanununun 
8 sayılı tarifenin IV. meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harç
lar bölümünün 15 inci bendine göre harç alınmakta, avcılık maksadı dışında yivsiz av tüfeği taşımak 
ve bulundurmak isteyenlere verilen yivsiz tüfek sahiplilik belgelerinden ise harç alınmamaktadır. 

Buna karşın, mevcut tasarıda hem kara avcılığı ruhsat tezkereleri yerine getirilen avcılık bel
gelerinden hem de yivsiz tüfek sahiplilik belgesi yerine getirilen yivsiz tüfek ruhsatnamelerinden 
harç alınması öngörülmektedir. Bu durum, avcıya ek bir yükümlülük getirecek ve belgesiz avlan
mayı teşvik edebilecektir 

Yasadışı belgesiz avlanmayı önlemek için, eskiden olduğu gibi, sadece kara avcılığı ruhsat tez
kereleri yerine getirilen ve bu tasarıdaki tanımı ile avcılık belgelerinden harç alınması yönünde 8 
inci maddenin üçüncü fıkrasında değişiklik yapan önerge kabul edilmiştir. Bu değişikliğe paralel 34 
üncü maddede de önerilen değişikliğin yapılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı yasa tasarısının 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Or

man Bakanlığınca ve" ibaresinin "Çevre ve Orman Bakanlığınca ve" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Mehdi Eker 
(Diyarbakır) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -
Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçesi okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bakanlıkla ilgili isim değişikliklerine paralel olarak düzenleme getirilmesi amacıyla bu 

değişiklik önerilmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı kanun tasarısının (B) bölümünün sonuna "köyde ikamet eden
lerden alınmaz" şeklinde bir ilavenin yapılmasını arz ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
(Malatya) ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon?.. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçesini mi okutalım? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Gerekçesi okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Köylerde ikamet edenler bu harçtan muaf tutulsun. 
BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum, Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Kabul edilen ilk iki önerge doğrultusunda 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2521 sayılı Kanuna göre 

verilmiş olan av tezkereleri, süresi sonunda; yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürülür. Av tez
keresi, yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürülen şahıslardan avlanmak isteyenler bu Kanunun 13 
üncü maddesine göre avcılık belgesi almak zorundadır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından düzenlenen avcı eğitimi kurs
larına katılan ve avcı eğitim kurs bitirme belgesi alan avcılara avcılık belgesi verilmesinde sınav 
şartı aranmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 adet önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanun Tasarısının Geçici 1 inci maddesine ikin

ci fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Nusret Bayraktar 

Ankara Konya İstanbul 
Mustafa Duru Fahri Keskin Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Kayseri Eskişehir Tekirdağ 
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra süresi sana eren av tezkerelerini yivsiz tüfek ruh

satnamesine dönüştürenler ile ilk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi alanlardan avlanmak isteyenlere; 
avcılık belgesi verilmesi ile ilgili esas ve usuller hakkında çıkartılacak yönetmelik yürürlüğe girin
ceye kadar geçici avcılık belgesi verilir. Bu kişilere geçici avcılık belgesi verilmesinde sınav şartı 
aranmaz. Geçici avcılık belgelerinin süresi verildiği tarihten sonraki malî yıl başında sona erer. 
Geçici avcılık belgesi alacak olanlar 492 sayılı Harçlar Kanununa göre avcılık belgelerinden alınan 
harcı ve 4306 sayılı Kanun gereğince Eğitime Katkı payını ödemek zorundadır." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçe mi okunsun? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
"Gerekçe: 
Yasa tasarısının 14 üncü maddesi ile avcıların avlanabilmeleri için avcılık belgesi almaları, 13 üncü 

maddede ise avcılık belgelerinin verilmesinde eğitim ve sınav zorunluluğu getirilmektedir. 
13 üncü maddenin dördüncü fıkrasında eğitim, yeterlilik sınavı ve avcılık belgelerinin 

verilişine dair esas ve usullerin de yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir. 
Kanun tasarısının yasalaşması ve yürürlüğe girmesiyle 16 Ağustos 2003 tarihinde açılacak olan 

2003-2004 av döneminde avlanmak isteyen avcılardan ilk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi alacak olan
lar ile av tezkerelerini yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürenlerin talep edecekleri avcılık bel
gelerinin verilmesinde, eğitim ve sınavlarla ilgili yönetmelik hazırlanıncaya kadar doğacak ve bu boş
lukta avcıların mağduriyeti söz konusu olacak, avcılar yasadışı avlanmak zorunda kalabileceklerdir. 

Yapılan değişiklik teklifiyle ilgili yönetmeliğin çıkarılmasına kadar geçecek sürede avcıların 
yeni av sezonunda avlanabilmeleri için geçici avcılık belgesi alabilmeleri imkânı getirilmektedir. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Merkez Av Komisyonun

ca alınmış olan avlanma süreleri, avlanma limitleri, avına izin verilen türler, koruma altına alınan 
türler, yasak av sahaları ve av turizminin düzenlenmesine ilişkin kararlar, bu Kanunun 3 üncü mad
desi kapsamında oluşturulan Merkez Av Komisyonu Kararı yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. - Üçüncü şahıslara karşı malî mesuliyet sigortasının genel esasları, tarife 

ve talimatları, Bakanlığın görüşü alınarak Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 
Bakanlıkça altı ay içinde tespit olunur ve Resmî Gazetede yayımlanır. Tarifeyi belirleyen Bakanlık 
gerekli gördüğü takdirde tarifeyi serbest bırakmaya yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 60 sıra sayılı Kara Avcılığı Kanunu Tasarısının Geçici 3 üncü maddesinin 

tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Harun Tüfekçi Erdoğan Özegen 

Ankara Konya Niğde 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut Mustafa Duru Fahri Keskin 

Tekirdağ Kayseri Eskişehir 
Nusret Bayraktar 

İstanbul 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANİ İLYAS ARSLAN (Yozgat) -

Takdire bırakıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANİ OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçeyi okuyalım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yasa tasarısının 2 nci maddesinin (22) numaralı bendinde ve 6 nci maddenin birinci fıkrasında 

değişiklik yapılması ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının. 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının ve 
altıncı fıkrasındaki "malî mesuliyet sigortası belgesini" ibaresinin madde metinlerinden çıkarıl
masıyla ilgili önergelerin kabul edilmesi nedeniyle, malî mesuliyet sigortası yaptırma zorunluluğu 
kaldırılmıştır. 

Bu nedenle, geçici 3 üncü maddenin tasarı metninden çıkarılması gerekmekledir. 
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BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiş ve geçici 3 üncü madde, metinden çıkarılmıştır. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 35. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 36. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve 

kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 
Sayın Bakan bir teşekkür konuşması yapacaklar. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; biraz önce Heyetinizin reyleriyle kanunlaşan, altmışaltı yıldan bu tarafa, Türkiyemizin ve dün
yanın gerçeklerine uymayan ve sürdürülebilir kara avcılığının, sürdürülebilir yaban hayatının ül
kemizde de gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde intikalinin önemli şekilde yardımcısı olacak, onun 
altyapısını oluşturacak çok önemli bir tasarıyı hep birlikte, burada kanunlaştırmış olduk. Tabiî, bu 
yasanın çok önemli boyutlarından birisi sosyal boyutudur, bir diğeri ekonomik boyutudur. Bunun 
ekonomik boyutunun en önemli tarafı, ülkemizin kırsal kalkınmasında, köylerimizin kalkınmasın
da orta vadede sağlayacak olduğu yaklaşık 500 000 000-600 000 000 dolarlık bir ekonomik değerin 
üretilmesidir. Onun için, uzun yıllardan bu tarafa, Türkiye'de, bir türlü kanunlaşması gerçekleş
tirilememiş, defalarca Parlamentoya intikal etmiş, Genel Kurula gelmiş, komisyonlardan geçmiş, 
Genel Kurul gündemlerinde uzunca sıralarda beklemesine rağmen yasalaşma imkânı bulamamış bu 
tasarının, bugün, iktidar ve muhalefetle birlikte, tam bir uzlaşı içerisinde, ülkemizin gerçeklerini de 
nazarı itibara alarak kanunlaşması yönünde, değerli miüetvekillerimizin vermiş oldukları katkıdan. 
destekten dolayı teşekkür ediyorum. 

Bu kanunun, ülkemiz için, kırsal kalkınmamız için, avcılarımız için, yaban hayatımız için 
hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 
Biz de, yasanın hayırlı olmasını bir defa daha diliyoruz. 
Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Tarım. Orman ve Köyişleri; Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının 
müzakeresine başlayacağız. 

5 - Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve (iörevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri: Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve 'Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/602) fS.Sayısı;l9Hj 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenin iştir. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız. 

6.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/608) (S. Sayısı: 183) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 2 

Temmuz 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
İyi akşamlar. 

Kapanma Saati: 20.06 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, sigaraya uygulanan vergi oranlarının artırılıp artırıl

mayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/582) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02.01.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1- Zorunlu tüketim olan ve üzerinde oynanan fiyatı bütün gider kalemlerim 
etkileyen akaryakıtta, çeşitli vergilerin toplamı olarak yaklaşık yüzde 400 
civarında, bir taraftan lüks tüketim grubuna giren, diğer taraftan sağlık 
harcamalarına büyük bir menfi etkisi olan sigaraya neden takriben yüzde 
sadece 70 oranında vergi uygulanmaktadır? 

2- Sigaraya uygulanan vergi oranının, sigara tüketiminin sağlık giderlerim 
arttırıcı ve SSK acıklarma menfi olarak önemli bir etkisi olduğu 
düşünülürse, ilk vergi düzenlemesi kanununda sigaraya uygulanan toplam 
vergi, fon, bandrol gibi kalemlerin akaryakıtla aynı orana yükseltilmesi 
düşünülmekte midir? 

3- Sigara vergi oranlarının, akaryakıt vergi oranlan seviyesine çıkartılması 
bütçeye ne nispette müspet bir katkı yapabilecektir? 
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MALİYE BAKANLIĞI 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL0.62/8211-252 27.06.03 0 2 7 7 0 6 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.05.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-1790 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafıma tevcih ettiği 7/582-1806 esas 
nolu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1.maddesi ile 
Kanuna ekli listelerde yer alan malların teslimi, ithali veya ilk iktisabı bir defaya 
mahsus olmak üzere özel Tüketim Vergisine tabi tutulmuştur. Kanuna ekli (I) sayılı 
listedeki petrol ürünleri için maktu vergi tutarları belirlenirken, (ili) sayılı listedeki tütün 
mamullerinin ise perakende satış fiyatı üzerinden nispi oranlara göre vergilendirilmesi 
öngörülmüştür. 2.6.2003 tarihinde motorin için uygulanan 775.000.TL7 Ü. tutarındaki 
Özel Tüketim Vergisi 1 Litre motorinin pompa satış fiyatının % 55,7' sini teşkil 
etmektedir. 2003/ 5141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sigaralarda uygulanacak 
Özel Tüketim Vergisi oranı ise perakende satış fiyatının % 55,3ü olarak tespit 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, tütün mamullerinde özel Tüketim Vergisi dışındaTütün Fonu da 
uygulanmaktadır. 30.07.1998 tarih ve 88/13208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca yabancı tütünler ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) 
sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithalinde 3000 Ş/ton, üretilmiş halde ithal 
edilen sigaralardan da paket başına 0,40 $ Tütün Fonu alınmaktadır.Sigaralarda 
kullanılacak olan tütünün ithali ayrıca % 25 oranında gümrük ve/çişine de tabi 
tutulmaktadır. 

özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/2-b maddesinin verdiği yetkiye 
dayanılarak, tütün mamulleri için belirlenen Özel Tüketim Vergisi oranı Bakanlar 
Kurulunca yarısına kadar artırıiabilmektedir. Öte yandan, tütün mamullerinde özel 
Tüketim Vergisinin matrahı perakende satış fiyatı olarak belirlendiğinden, fabrika 
çıkış fiyatına bağlı kalınmaksızın, üretici firmalarca perakende satış fiyatı artırılan 
tütün mamullerinde özel Tüketim Vergisi de aynı oranda artmaktadır. _^ . ^ / 

Bilgilerinize arz ederim. J '/j^r1^ 

»hal UNAKİTAN 
Maliye Bakanı 

T& 
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2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sağlık kurumlarındaki bazı cihazlara ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/600) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın SağUk Bakanı Sn.Recep Akdağ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için delaletlerinizi arzederim. oi.O£+.„ <2*aod> 

- = a k ^ r V ^ = s = ^ 
Musa Uzunkaya 

Samsun Milletvekili 

Üniversite hastahaneleri dahil, özel ve resmi sağlık kurumlarında 
faal ve gayri faal durumdaki NMR, Ultrasonağrafi ve Tomografi 
cihazlarının sayısı ne kadardır? 

Faal ve gayri faal durumdaki cihazların alımı için bu güne kadar 
yurt dışına ödenen meblağ nedir? 

2-

4-

Üfkemizin sağlık hizmeti yönünden öüfü'îidugu " noktaf herkes 
tarafından bilinmekte iken; ABD ve AB ülkelerine göre çok daha 
fazla bu cihazlara sahip olduğumuz iddiaları doğru mudur? 

Size göre bu alanda bir sömürü yada istismardan söz edilebilir 
mi? 

Bakanlığınız döneminde bu gidişe mani olmak üzere vatandaşlar 
ve sağlık kuruluşları nezdinde neler yapılacaktır? 

T.c 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü' 

Sayı : B100 THG0130001/4190 27.06.03* 1 2 8 0 3 
Konu Yazılı soru önergemi cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:28.05.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1790 şjayılı yazıları. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA tarafından, sağlık kürumlarındak 
bazı cihazlara ilişkin verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
BAKAN 
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Samsun milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'mn "Sağlık Kurumlarındaki bazı 

cihazlara ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR: 

1-Üniversite hastaneleri dahil, özel ve resmi sağlık kurumlarında faal ve gayri 

faal durumdaki MR, ultrasonografi ve tomografi cihazlarının sayısı ne kadardır? 

2-Faal ve gayri faal durumdaki cihazların alımı için bugüne kadar yurt dışına 

ödenen meblağ nedir? 

3-Ülkemizin Sağlık hizmeti yönünden bulunduğu nokta herkes tarafından 

bilinmekte iken; ABD ve AB (ilkelerine göre çok daha fazla bu cihazlara sahip 

olduğumuz iddiaları doğrumudur? 

4-Size göre bu alanda bir sömürü yada istismardan söz edilebilir mi? 

5-Bakanlığmız döneminde bu gidişe mani olmak üzere vatandaşlar ve sağlık 

kuruluşları nezdlnde neler yapılacaktır? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- Bakanlığımıza bağlı hastanelerde 110 adet tomografi ve 15 adet 

Magnetik rezonans cihazı vardır. Ancak üniversite hastaneleri, özel ve diğer resmi 

sağlık kurumlarındaki tomografi ve ultrasonografi cihazlarının sayısı 

bilinememektedir. 

Bakanlığımızca 81 ilimizde başlatılan "Türkiye Sağlık Envanteri" çalışması 

kapsamında; Ülkemizin mevcut sağlık potansiyelini tespit etmek ve bu tespitler 

sonucu elde edilen veriler ışığında kıt kaynakların verimli ve etkin bir şekilde 

kullanımını temin etmek, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörünce yapılacak 

sağlık yatırımlarını en uygun ve en kısa sürede hizmete katılımını sağlamak 

amaçlanmış olup, bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşları, 

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hastane ve dispanserleri, üniversitelere 

bağlı hastane ve sağlık kuruluşları, kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşları, özel 

sektöre ait hastane, sağlık merkezi, dal merkezleri ve poliklinikleri taranmakta ve 

veriler toplanmaktadır. Bu çalışma tamamlandığında tıbbi cihaz mevcutlarına ilişkin 

detaylı ve kesin cevap verilebilecektir. 
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Cevap 2- Bu cihazların alımı için yurt dışına ödenen meblağın tespiti, gerek 

cihazların yıllar itibariyle alınmış olması gerekse farklı kurum ve kuruluşlarca temin 

edilmiş olması nedeniyle mümkün değildir. 

Cevap3-4 Bakanlığımıza bağlı hastanelerde 15 adet MRI cihazı 

bulunmaktadır. Türkiye'de MRI cihaz dağılımı ise, 

Üniversiteler 

Özel 

Sağlık Bakanlığı 

SSK 

TOPLAM 

şeklindedir. 

44 

157 

15 

2 

215 

Bir Milyon Kişiye düşen MRI cihaz sayıları dünyadaki belli başlı ülkelerde şu 

şekildedir. 

JAPONYA 

AMERİKA 

ALMANYA 

İTALYA 

İSPANYA 

HOLLANDA 

İNGİLTERE 

FRANSA 

25,0 

20,0 

9,1 

6,3 

5,0 

5,0 

3,7 

3,5 

Kaynak: Analysis Siemens A.C. Medical Engineering Groub 1997 

TÜRKİYE 3,1 

Bu veriler 1997 yılındaki bir çalışmadan elde edilmiş olup ülkemiz için belirtilen 

veriler 2003 yılı verileridir. Diğer cihazlar için de veriler bunlardan farklı değildir. 

Ancak ülkemizde dağılım sorunu söz konusudur. Bunun için en bariz örnekler 

Ankara ve istanbul'dur. Mesela; Ankara'da 33 adet MRI cihazı bulunmaktadır. Nüfusa 

göre dağılım hesaplandığında Ankara rakamı 6,6 olarak gözükebilir. İstanbul için 

durum ise 64 adet MRI cihazı şeklindedir. Nüfusu kabaca 10 mily^on^olarak 

düşünürsek ortalama 6,4 çıkar. Bu değerlerde italya rakamlarının Ü2 

ülkemizde insanların tedavi olmak için bu şehirlere gittikleri 
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ortalamas. makul düzeydedir. Bu cihazlar için ayrıntılı bilgi Türkiye Sağlık Envanteri 
Çalışması tamamlandığ.nda analiz edilecektir. Bu çalışmalar neticesinde sağlık 
hizmetlerinin ülke geneline yayılması sağlanacaktır. 

Cevap 5- Yukarıda bahsi geçen Türkiye Sağlık Envanteri çalışması 
kapsamında elde edilecek veriler doğrultusunda kamu kuruluşlannda atıl olarak 
duran tüm tıbbi cihazların etkin kullanımı sağlanacaktır 

Bunun yanında. Hastaneler iteri teknoloji ürünü magnetik rezonans ve 
bilgisayarlı tomografi cihazlarını Bakanlığımızın 11.07.2000 tarih ve 12531 sayılı 
07.11 2000 tarih ve 21004 sayılı genelgelerine istinaden kiralama yolu ile de temin 
edebilmektedirler. 

Ayrıca, kamudaki yığılma ve gecikmeleri önlemek amacıyla devlet 
memurlarının özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk uygulaması başlatılmış, kamu 
kuruluşları bünyesinde bulunan Kurum Tabiplikleri sıfat» ile çalışan tüm Sağlık Kurum 
ve Kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Kanun taslağı da 
Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Vatandaşlar açısından, hastanın muayenehaneye veya hekim özel tesisine 
yönlendirilmesini önlemek amacıyla, hastaların bu tür istismarları bildirmeleri için 
hasta şikayet hattı ve hasta haklan oluşturulması çalışmaları devam etmektedir 

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek, başarılar dilerim. 
3.- Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, Yargıtay üyeleri tarafından kişiler aleyhine açılan taz

minat davası olup olmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7 602) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinize saygılarımla arz ederim.21.03.2003 

Sorular: 

Uetvekili 

1- Son üç yıl içinde, Yargıtay Daire Üyeleri tarafından Ankara Mahkemelerinde 
kişiler aleyhine açılmış tazminat davası varrmdır. 

2- Varsa bu davalar hangi mahkcmclcrdejrimler tarafından, kimler aleyhine açılmış 
ve sonuçlan ne olmuştur. 

3- Bu konudaki mahkeme kararlarının Yargıtay safhası nasıl sonuçlanmıştır. 
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ADALET BAKANLIĞI L^J&r2003 
Bakan 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. 

tLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/S/2003 tarihli ve 
A-Ol. 0 .GNS.0.10.00.02-7/602-1831/7443 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Tokat Milletvekili Resul Tosun tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/602-1831 
Esas No. lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
besinci fıkrası uyannca bir aylık ek sure verilmesine müsaadelerinizi arz 
ederim. 

smil ÇİÇEK 
Bakan 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 2_£/,fc*/2003 

Bakan 

?'* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/5/2003 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/602-1831/7443 sayıb yazınız. 

b) 4/6/2003 tarihli ve 428 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Tokat Milletvekili Resul Tosun tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/602-1831 
Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îçtüztlğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyannca bir aylık ek süre verilmesi 
istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

CemiLÇIÇEI 
Bakan 
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T.C. 
ADALET HAKANLI&I 

Bakan 

ANKARA 
.J..J30tt3 

Sayın 
Resul TOSUN 
Tokat Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 
7/602-1831 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde sözü edilen konularla ilgili Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığından alman 13/6/2003 tarihli ve 3/9325 sayılı yazı ve eki ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

?emil 
Bakan 

T.C 
A N K A R A 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
BAKANLIK MUHABERE BÜROSU 

SAYI :3/9325 
KONU: 

A N K A R A 
13.06.2003 

ADALET BAKANLIĞINA 

Kanunlar Genel Müdürlüğü ifadeli: 
İLGİ: 02.06.2003 gün ve 01-1703 sayjh yazınız. 

İlgi yazınızla istenilen bilgiler Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerinden teinin edilerek 
yazımız ekinde ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

"Fahri KASIRGA 
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı 
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T.C. 
ANKARA 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

SAYI : 3/9325 
KONU :| Yazdı Soru Önergesi 

1 ANKARA 
13.06,2003 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
ANKARA 

fyGİ ; 03.06.2003 g in ve 3/9325 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile istenilen bilgiler,Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerinden temin 
edilerek bir liste halinde ilişikte sunulmuştur. 

Adalet Bakanlığına sunulması saygıyla arzohmur. 

*» 
SetüNENÎJ 

Cumhuriyet Başsavcı Vekili 

- 9 2 -



YARGITAY DAİRE ÜYELERİ TARAFINDAN SON ÜÇ YIL İÇERİ 
ANKARA MAHKEMELERİNDE KİŞİLER ALEYHİNE AÇILAN DAV 

VE SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTEDİR. 

MAHKEMESİ 

1.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

2.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

3.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

DAVACI 

KUBLAY ÖZKAN 

1-OSMAN ŞİRİN 

2-NEVZATTANKUT 

1-M.NACl ÜNVER 

2-Y.KENAN DOĞAN 

3-SERPlL 
ÇETİNKOL 

4-Y.KENAN DOĞAN 

DAVALI 

1-NURIAYKON 
2-A.İHSAN 
KARAHASANOĞLU 
3^SA YILDIRAN 

1-ASLI GAZETECİLİK 
A.Ş. 
2-MUSTAFA DOLU 
1-ŞEVKET KAZAN 
2-YENİ DÜNYA A.Ş. 
3-ZEKERİYA KARAMAN 
4-ZAHlT AKMAN 
FAİK IŞIK 

1-ŞEVKET KAZAN 
2-YENİ DÜNYA A.Ş. 
3-ZEKERİYA KARAMAN 
4-ZAHİT AKMAN 
1-NURl AYKON 
2-HARUNAKSOY 
3-MAHİR YILMAZ 
1-BAHRl ZENGİN 
2-ŞAHİN MEDYA .ŞTİ. 

KARAR 
TARİHİ 

06.06.2002 

-

03.07.2002 

ESAS NO 

2002/1040 

2001/638 

2000/703 

2002/921 

2000/724 

2002/1065 

2001/169 



4.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

5.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

6.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

7.ASLIYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

1-VURAL SAVAŞ 

2-OSMAN ŞİRİN 

3-OSMAN ŞİRİN 

1-SERPİL 
ÇETlNKOL 

2-SERPlL 
ÇETlNKOL 

1-ENGİN DOĞU 

2-M.HULUSl ÖZEK 

1-KUBLAY ÖZKAN 

2-ZEKl ASLAN 

MÜSTAKİL MEDYA ŞTI. 

TV8MNGAŞ 

1-IŞÇİ PARTİSİ 
2-EMCET OLCAYTU 
1-TÜRKlYE GAZETESİ 
A.Ş. 
2-BEHÇET FAKİHOĞLU 
3-SİBEL TOKGÖZ 
4-BÜLENT ARINÇ 
1-NURİAYKAN 
2-HARUN AKSOY 
3-SEMlH YALÇIN 
4-HÜSNÜTUNA 
1-HÜRRİYET GAZ. 
2-HASAN KH.IÇ 
3-FATİH ALTAYLI 
1-ŞEREF MALKOÇ 
2-STARTV 
3-PELİN TÖREALP 
4-REHA MUHTAR 
1-STARTVA.Ş. 
2-PELİN TÖRE ALP 
3-REHA MUHTAR 
4-ŞEREF MALKOÇ 
1-İSA YILDIRAN 

12-NURİ AYKON 

06.02.2002 

16.01.2002 

-

03.06.2003 

-

2000/691 I 

2001/640 

2001/639 

2002/876 

2002/987 

2000/367 

2003/11 

2003/11 

2002/1048 



8.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

9.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

10.ASÜYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

3-ZEKİ ASLAN 
1-SERPlL 
CETİNKOL 
2-ZEKl ASLAN 

3-NACl UNVER 

4-KUBLAY ÖZKAN 

5-HAMDl YAVER 
AKTAN 

6-HAMDİ YAVER 
AKTAN 

SERPİL ÇETİNKOL 

1-YUSUF KENAN 
DOĞAN 

NURİ AYKON 
BİLGİN YAYINCILIK 

1-ŞEVKET KAZAN 
2-YENİ DÜNYA GAZ. 
3-KANAL 7 
1-T0RKİYE GAZETESİ 
2-BEHGETTEKİNOĞLU 
1-NURl AYKON 
2-ALİ 
KARAHASANOĞLU 
3-HASAN KARAKAYA 
4-VAKİT GAZETESİ 
1-NURl AYKON 
2-ALİ 
KARAHASANOĞLU 
3-İSA YILDIRAN 
4-VAKlT GAZETESİ 
1-NURl AYKON 
2-HARUN AKSOY 
3-MAHİR YILMAZ 
4-VAKlT GAZETESİ 
1-NURl AYKON 
2-ALİ 
KARAHASANOĞLU 
3-İSA YILDIRIM 

1-ŞAHİN LTD.ŞTİ. 
2-ALİ 
KARAHASANOĞLU 
3-MEHMET ÖZMEN 

-
21.03.2002 

-

29.01.2002 

2002/966 
2002/2 

2003/356 

2002/877 

2002/943 

2002/1013 

2002/1011 

2000/509 



11.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

12.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

13.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 
14.ASLİYE 
HUKUK MAH. 
15.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

2-NACl ONVER 

3-ZEKl ASLAN 

4-M. HULUSİ ÖZEK 

1-SERPİL 
ÇETİNKOL 

2-ZEKl ASLAN 
KUBLAY ÖZKAN 

SERPİL ÇETİNKOL 

1-ŞEVKET KAZAN 
2-YENl DÜNYA A.Ş. 
3-ZEKERİYA KARAMAN 
4-ZAHİT AKMAN 

1-YENİ NEŞRİYAT A.Ş. 
2-SELAMİ ÇALIŞKAN 
3-MUSTAFA 
MİYASOĞLU 
1-NURİAYKON 
2-HARUN AKSOY 
3-SEMfH YALÇIN 
4-HÜSNÜ TUNA 
1-YENİ NEŞRİYAT AŞ. 
2-SELAMİ ÇALIŞKAN 
3-MUSTAFA 
MİYASOĞLU 
FAİK IŞfK 
1-NURİAYKON 
2-HARUN AKSOY 
3-MAHİR YILMAZ 

FAİK JŞfK 

DAVA AÇILMAMIŞTIR. 

1-SERPİL 
ÇETİNKOL 

1-YENl ŞAFAK 
GAZETESİ 
2-ALİ TEKER 
3-CENGlZ ÇANDAR 

12.02.2002 

28.05.2003 

-

05.03.2003 

-

2000/705 

20oa'n 

2002/995 

2003/12 

2002/887 
2002/1039 

2002/898 

2002/974 



12-M.HULUSl ÖZEK 11-YENl NEŞRİYAT A.Ş. 
2-SELAMl ÇALIŞKAN 

İ3-MUSTAFAMİYASE 
16.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

17.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

" 18.ASLİYE 
HUKUK 

- MAHKEMESİ 

1-ZEKİ ASLAN 1 

2-HAMDl YAVER 
AKTAN 

3-NACl ONVER 

1-SERPİL 
ÇETİNKOL 

2-ZEKl ASLAN 

3-M.NACl ONVER 

1-ENGİN DOĞU 

2-NEVZAT TANKUT 

f-IHLAS SİGORTA A.Ş. 
2-BEHÇET FAKİHOGLU 
3-SİBEL TOKSÖZ 
4-BÖLENTARINÇ 
1-NURl AYKON 
2-AÜ 
KARAHASANOĞLU 
3-HASAN KARAKAYA 
1-ŞAHlN MED.LTD.ŞT. 
2-HAMİT DOĞAN 
3-AHMET HARUN 
4-ÇAĞR1 BAL 
5-MEHMET ÖZMEN 
1-YENl ŞAFAK 
GAZETESİ 
2nALİ TEKER 
3-M.EMÎN YAVUZ 
1-YENl ŞAFAK 
GAZETESİ 
2-AÜ TEKER 
3-CENGİZ ÇANDAR 
UZAMAN GAZETESİ 
2-NEJATSEZİK 

YENİ BİNYIL GAZETESİ 

ŞAHİN LTD.ŞTl. 

20.06.2003 

11.09.2001 

04.06.2003 

15.04.2003 

14.05.2002 

-

2003/11 

2002/880 

2002/942 

2000/453 

2002/977 

2002/1002 

2002/273 

2000/377 

2000/475 



19.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

20.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

3-NEJDET MUTİŞ 

4-KUBLAY ÛZKAN 
5-H.YAVER AKTAN 
6-M.NACl ONVER 
-» T-ı i £ ' » » ı * * J'̂ » A İLİ 

AHMET HAMDİ 
ÜNLÜ 
SELAHATTİN ÇELİK 
CENGlZ ERDOĞAN 
ŞÜKRÜ KAYA EROL 
KENAN ATASOY 
YILMAZ DERME 
ŞEYDİ YETKİN 
YÜCEL IRMAK 
M.RIZA ÜNLÜCAY 
A.TUNCER 
SÖNMEZ 
1-M.NACl ÜNVER 

2-M.HULUSl ÖZEK 

1 -NE JDET MUTİŞ 

2-HAMDl YAVER 
AKTAN 

BİLGİN YAYİN A.Ş. 

YENİ ŞAFAK GAZETESİ 
YENİ NEŞRİYAT A.Ş. 
NURİ AYKAN 
HÜRRİYET 
GAZETECİLİK 

" 
• 

I I -

" 
" 
" 
k 

M 

" 

1-NURİAYKON 
2-ALt 
KARAHASANOĞLU 
3-HASAN KARAKAYA 
1-DİYALOG GAZ. 
2-ALl TEKER 
1-DOĞAN YAYIN A.Ş. 
2-HASAN KILIÇ 
3-OYA ARMUTÇU 
1-DİYALOG GAZ. 
2-AÜ TEKER 

-

-
-
-
-

" 
-

u 

a 

a 

M 

" 
" 

29.05.2003 

13.12.2000 

10.04.2003 

2002/26 

2002/999 
2003/12 
2003/89 
2003/200 

M 

" 
" 
" 
° 
i l 

" 
" 
" 

2002/962 

2003/30 

2000/708 

2003/30 



21 ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

22.ASÜYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 
23.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

3-TUFAN ALGAN I 

A.HAMDİ ONLU 
SELAHATTİN ÇELİK 
CENGİZ ERDOĞAN 
S.KAYA EROL 
KENAN ATASOY 
YILMAZ DERMAN 
ŞEYDİ YETKİN 
YÜCEL IRMAK 
M.RIZA ONLÜSOY 
A.TUNCER 
SÖNMEZ 
1-ENGİN DOĞU 

2-HAMDl YAVER 
AKTAN 

1-HÜRRİYET GAZ. 
2-DOĞAN YAYIN A.Ş. 
3-HASAN KILIÇ 
4-FATİH ALTAYU 

m 

f 

" 
lâ 

M 

tt 

" 
" 
" 

1-SABAH GAZETESİ 
2-BlLGİN YAYINCILIK 
3-SEMRA UNCU 
ŞEREF MALKOÇ 

DAVA AÇILMAMIŞTIR 

1-KUBLAY ÖZKAN 

2-SERPİL 
ÇETlNKOL 

1-YENİ ŞAFAK GAZ. 
2-ALİ TEKER 
3-M.EMİN YAVUZ 
1-ŞEREF MALKOÇ 
2-STARTV 
3-PELlNTÖREALP 
4-REYHAN MUHTAR 

" 
• 

a 

m 

M 

" 
H 

» 
M 

» 

18.03.2003 

-

03.06.2003 

2003/201 

2001/695 

2003/12 

2002/947 

2003/11 



24.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

25.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

3-NACI ÜNVER 

1-M:İS|ACI ÜNVER 

2-M.NACl ÜNVER 

3-TUFAN ALGAN 

4-KENAN DOĞAN 

1-SERPİL 
ÇETİNKOL 

2-ZEKl ASLAN 

3-KUBLAY ÖZKAN 

AKİT GAZETESİ V.S. 

1-YENl ŞAFAK GAZ. 
2-ALl TEKER 
3-CENGİZCANDAR 
1-NURl AYKON 
2-HARUNAKSOY 
3-MAHİR YILMAZ 
1-AYDIN DOĞAN 
2-FATİH ALTAYLI 
3-DOĞAN SATMIŞ 

1-YENİ ŞAFAK GAZ. 
2-ALf TEKER 
3-MEHMET E.YAVUZ 

1-AKİT GAZETESİ 
2-MURAT BALLIBEY 
3-İHSAN 
KARAHASANOĞLU 
1-HASAN CELAL 
GÜZEL 
2-BİNYIL YAY.A.Ş. 
3-SEMRA MUMCU 

1-TÜRKİYE GAZETESİ 
2-İHLAS HOLDİNG A.Ş. 
3-BEHÇET FAKİHOĞLU 
4-SİBELTOKGÖZ 
5-BULENTARINÇ 

17.07.2001 

03.05.1999 

21.12.2000 

20.02.2000 

12.07.2001 

2001/401 

2002/966 

2002/1030 

1999/201 

2000/509 

1999/271 

2000/513 

20002/878 



26.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

27 .ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

4-HAMDI YAVER 
AKTAN 

5-ZEKİ ASLAN 

6-NACI ÜNVER 

1-ZEKl ASLAN 

2-KUBLAY ÖZKAN 
3-HAMDl YAVER 
AKTAN 

1-ZEKl ASLAN 

2-NEJDET MUTlŞ 

3-M.NACl ÜNVER 

1-YENİ ŞAFAK GAZ. 
2-ALl TEKER 
3-CENGİZ ÇANDAR 
1-NURİAYKON 
2-HARUN AKSOY 
3-MAHİR YİLMAZ 
1-ŞEREF MALKOÇ 
2-STAR T U R A Ş . 
3-PELİN TÖREALP 
4-REHA MUHTAR 
1-ŞEREF MALKOÇ 
2-STAR TV 
3-PELİN TÖREALP 
4-REHA MUHTAR 
FAİK IŞIK 
1-YENl ŞAFAK GAZ. 
2-ALl TEKER 
3-MEHMET YARAR 
1-YENl ŞAFAK GAZ. 
2-ALl TEKER 
3-MEHMET E.YAVUZ 
1 -ÇETİN AŞÇIOĞLU 
2-RADİKAL GAZETESİ 
3-SEÜM ALPASLAN 
4-ADNAN KESKİN 
1-BAHRİ ZENGlN 
2-ŞAHlN MEDYA ŞTİ. 
3-MEHMET ÖZCAN 
4nAHMET HARUN 
5-ÇAĞRI BAL 

' 

-

07.11.2002 

25.10.2001 

2002/951 

2002/1015 

2003/14 

2003/12 

2002/910 
2002/955 

2002/948 

2001/693 

2001/175 

2 

2 



28.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 
29.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 
30.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

< 

4-ÖZDEN TÖNÜK 

• s -
• v 

SERPİL ÇETINKOL 

NACİ ÜNVER 

1-SERPİL 
ÇETINKOL 

2-M.NACI UNVER 

3-NEVZATTANKUT 

4-SERPİL 
ÇETINKOL 

5-H.YAVER AKTAN 

1-BİLGİ BASIN LTD. 
2-TAYLAN BİLGİÇ 
3-SERPİL KURTAY 

1-DİYALOG GAZ. 
2-^Lİ TEKER 

1-DİYALOG GAZ. 
2nALİ TEKER 

1-ŞAHİN MEDYA 
2-HAMİT DOĞAN 
3-AHMET HARVAN 
4-ÇAĞRI BAL 
5-MEHMET ÖZMEN 
1-BİLGİN YAYINCILIK 
2-SEMRA UNCU 
3-CENGlZ ÇANDAR 

1-ŞAHİN MEDYA 
2-ALİ 
KARAHASANOĞLU 

1-BAHRİ ZENGİN 
2-ŞAHİN MEDYA 
3-MEHMET ÖZCAN 
4-AHMET HARUN 
5-ÇAĞRI BAL 
FAİK IŞIK 

01.10.2002 

2305.2003 

29.05.2003 

2001/701 

2003/30 

2003/28 

2000/456 

2000/457 

2000/499 

2001/170 

2002/893 



31 .ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

8-M.NACI UNVER 

I-ENGİN DOĞU 

32.ASLİYE 
HUKUK 
MAHKEMESİ 

2-ENGINDOGU 

1-NURİAYKAN 
2-HARUN AKSOY 
3-SEMİH YALÇIN 
4-HÜSNÜ TUNA 
1-HURRİYETGAZ. 
2-DOĞAN SATMIŞ 
3-FATİHALTIYLJ 

3-HAMDl YAVER 
AKTAN 

4-HAMDİ YAVER 
AKTAN 

1-SABAH GAZ. 
2-SEMRA UNCU 
3-ERSİN BAL 

2002/996 

2001/666 

10.04.2003 

1-TURKİYE GAZETESİ 
2-BAHÇETFAKİHOĞLU 
3-SİBEH TOKGÖZ 
4-BÜLENTARINÇ 

KUBLAY ÖZKAN 

1-NURİAYKON 
2-HARUN AKSOY 
3-SEMİH YALÇIN 
4-HÜSNÜ TUNA 
1-YENl NEŞRİYAT A.Ş. 
2-SELAMl ÇALIŞKAN 
3-MUSTAFA 
MİYASOĞLU 

2001/669 

2002/885 

2002/992 

2003/11 
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4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, kültür etkinliklerine ayrılan ödeneğe ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/641) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Recep Tâyyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Murîârrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Ülkemizde Kültür şenlikleri dünyanın hiçbir ülkesinde olmayacak kadar 
zenginlik arzeder. Türkü Günleri, öykü günleri, Kermesler-Panayırlar, Kurtuluş 
günlerimiz, Yöresel etkinliklerimiz ve şenliklerimiz insanlarımızın olmazsa olmaz 
yaşam tarzıdır. Ülkemizin dış dünyaya tanıtımında da büyük rolü vardır. Bu 
etkinlikleri de Derneklerimiz ve Sivil toplum oluşumlarımız Kültür Bakanlığımızın 
denetim ve katkılarıyla gerçekleştirebilmektedirler. Ülkemizin tanıtımında kültür 
içerikli yayın organlarıyla da katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle; 

1- Halkımızın ekonomik olarak moralsiz olduğu şu. günlerde yapılan 
etkinliklere maddi katkı sağlayabilmek için 2 003 bütçemizde ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? Ayrılmadı ise ek ödenek ayırmayı 
düşünüyor musunuz? 

2- Bazı Kültür amaçlı Derneklerimizin aylık ya da üç ayda bir yayın 
yapan Dergilerine Kültür Bakanlığımız geçmiş yıllarda olduğu gibi 
maddi katkılarım sürdürecek mi? 

T.C 
KÜLTÜRVE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurula Başkanlığı 

SAYI :B.16.0.APK.0.12.00.01.940 - ^»2-° J2£>/&/2003 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar Kararlar Gen.Müd.nün 05.06.2003 tarih ve 2460 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ancak Bakanlığım koordinatörlüğünde tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru 
önergesine ait soru önergesinin cevabı ekte gönderilmekledir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM TOPRAK'IN SORU ÖNERGESİNE 
İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Halkımızın ekonomik olarak moralsiz olduğu şu günlerde yapılan 
etkinliklere maddi katla sağlayabilmek için 2003 bütçemizde ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? Aynlmadı ise ek ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1: Yerel, ulusal ve uluslararası kültür etkinliklerine katkı sağlamak Üzere 
Kültür Bakanlığı 2003 Yılı Bütçesinden 1.215.000.000.000 (Birtrilyonikiyüzonbesmilyar)-
TL. ödenek ayrılmıştır. 

SORU 2: Bazı Kültür amaçlı Derneklerimizin aylık yada üç ayda bir yayın 
yapan dergilerine Kültür Bakanlığımız geçmiş yularda olduğu gibi maddi katkılarını 
sürdürecek mi? 

CEVAP 2: Kültür hayatımıza katkıda bulunan dergilere; 25 Mart 1998 gün ve 23297 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı "Yayın Seçme Yönetmeliği" ilkeleri 
doğrultusunda okuyucu hizmetine sunulmak üzere abone olunmasına devam edilecektir. 

5.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin 
zamanlamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin 
cevabı (7/644) 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Orman ülke yaşamımızda olmazsa olmaz varlıkların başında gelir. Yaz 
mevsimi yaklaştığı şu günlerde orman yangınları tehlikesi kaçınılmazdır. 
Ülkemizde her yıl binlerce hektar ormanlık alan yangınlarda yok olurken Orman 
Bakanlığımız söndürme de görev alacak geçici işçileri göreve başlatmak için 1 
Haziran'ı bekliyor. Bu nedenle; 

1 - Yangın mevsimi olarak 1 Haziran- 30 Eylül tespit edilmiş gibi bir 
intiba oluşturulmuş. Bu zaman dilimi dışında orman yangınları için 
ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 

2- 1 Haziran-30 Eylül dönemi dışında orman yangını olmayacağım 
neye göre belirliyorsunuz? ve geçici • işçileri göreve 
başlatmamanızın dayanağı nedir? 

3- Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında olacak bir yangının 
ülkemize vereceği zararın önlem almamakla sorumlusu olmuyor 
musunuz? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-01/090.01.01- 5 ? 4 - I 1 İ 4 - - 7 6 8 7 J-? /£ /2003 

KONU : Sn. Dr. Muharrem TOPRAK'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

İLGİ : Başbakanlığın 05/06/2003 tarih ve B.02.0.KKG.Û. 12/106-162-6/2459 
sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletveki i Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'ın 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Başbakanımızın kendileri adına Çevre ve 
Orman Bakanının koordinatörlüğünde cevap verilmesini istediği "Orman yangınlarına 
ilişkin" 7/644 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi 
yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. MUHARREM TOPRAK'IN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ VE BAŞBAKANIMIZIN KENDİLERİ ADINA 

SAYIN BAKANIMIZIN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAP VERİLMESİNİ İSTEDİĞİ 
"ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN" 7/644 ESAS SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİ HAKKINDA ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Ülkemizde orman yangınları ile mücadele görevi 6831 sayılı Orman 
Kanunu ile Bakanlığımıza ve onı.n bağlı kuruluşu Orman Genel Müdü'lüğü'ne 
verilmiş, gereKii tedbirlerin alınması ön görülmüştür. Nitekim söz konusu Yasanın 75 
inci maddesinde: "Orman İdaresi yangınla*! önlemek maksadı ile yangır tehlikesinin 
fazla olduğu mıntıkalarda yangın mevsimine münhasır olmak üzere lüzum gördüğü 
yerlerde ve yeter miktarda yangın söndürme alet ve malzemesini havi motorlu 
vasıtalarla teçhiz ve takviye edilmiş yangın ekipleri bulundurur" İfadesi yer 
almaktadır. Ayrı Yasarın 104 üncü maddesinde yer alan; "...Haziran ayı başından 
Ekim ayı sonuna kadar devam eden yangın mevsiminde..." ifadesiyle de Haziran-
Ekim ayları arasının yangın mevsirıi olduğu açıkça belirt İtmektedir. Buna göre 1 
Haziran-31 Ek;m arasınaaki dönemin, intiba olarak değil, yasal o'arak yangın dönemi 
olduğu açıkça belirtilmektedir. 

Uzun yıllara dayalı istatistiklerin incelenmesinde; Ülkemizde meydana gelen 
orman yangınlarının %80-85'lik bölümünün Haziran-Ekim ayları arasındaki sıcak ve 
kurak dönemde çıktığı görülmektedir. 

Bakan 
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Orman yangınları ile mücadele tedbirleri, yangın mevsiminde 
yoğunlaştırılmakla beraber, teşkilatımız tarafından yılın bütün dönemlerinde bu 
tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır. Bu doğrultuda mevcut arazöz ve iş 
makinelerinin bir kısmı ile daimi işçilerden ve kadrolu personelden oluşan yangın 
ekipleri oluşturularak her zaman orman yangınları ile mücadele edecek hazır ekip 
bulundurulmaktadır. 

2- 01 Haziran-31 Ekim arasındaki dönem dışında hiç yangın olmayacağına 
ilişkin kesin bir kural ve bunu doğrulayacak meteorolojik tespit bulunmamaktadır. 
Buna karşılık yangın mevsimi öncesinde ve sonrasında çıkan yangırlar; gerek sayı 
bakımından, gerek tahrip ettiği alan bakımından Haziran - Ekim aylarına göre çok 
daha düşük seviyede kalmaktadır. 

Bu dönemde çıkan yangınlar da yukanda değinildiği gibi yıl boyunca görevde 
bulunan kadrolu personel tarafından söndürülmektedir. Ayrıca gerektiğinde başta 
Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere ülkemizdeki mevcut bütün "Milli Güç" unsurlarının 
tüm imkanlarından da her zaman yararlanılmaktadır. 

Geçici mevsimlik yangın işçilerinin Haziran-Ekim ayları arasında 
çalıştırılmalarının dayanağı ise, 6831 Sayılı Orman Kanunun 75 ve 104'üncü 
maddeleri gereğidir. Bütçe imkanları çerçevesinde, Yangına İlk Müdahale ekipleri ile 
yangın kulelerinin gerçek ihtiyacı dikkate alınarak, toplu iş sözleşmelerinde yer alan 
kıdem ve ehliyet kriterlerine göre, 01 Haziran tarihi itibariyle, yangın işçilerinin işe 
davetleri cihetine gidilebilmektedir. 

3- Yangın mevsimi dışında çıkacak yangınlara karşı önlem alınmaması giDi 
bir durum söz konusu değildir. Bu dönemde çıkan yangınlara, Orman Teşkilatı'nın 
kadrolu personeli, orman yangınlarına müdahale etmekle yükümlü orman köylüleri, 
askeri birlikler, çevredeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sağladığı personel, 
makine, araç ve teçhizat desteği ile müdahale edilmekte ve çıkan yangınlar kısa 
sürede söndürülmektedir. 

Ülkemizde 2003 yılı için orman yangınları ile mücadele faaliyetlerine ayrılan 
ödenek miktarı, Katma Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi toplamı olarak; 110 Trilyon 
TL dolayındadır. Bunun 90.5 Trilyon TL. gibi çok büyük bir bölümü 45000 Adam/Ay 
lık geçici mevsimlik işçi pozisyonunun çalıştırılmasında kullanılmakta olup 
kaynakların verimli kullanımı ilkesi çerçevesinde yapılan uygulamanın isabetli olduğu 
değerlendirilmektedir. 
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6.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartının çekin
celerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı (7/719) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎULET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakara Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Türkiye Avrupa Yerel Yönetim özerklik Şartını 1988 yılında imzalamış, 8.5.1991 
tarih 3723 saydı yasa ile diğer maddelerini kabulü yetkisini Bakanlar kuruluna vermiştir. 
Ancak aradan 12 yıl geçmesine rağmen hiçbir yeni madde Türkiye tarafından kabul 
edilmemiştir. 

1-Yerel yönetim reform veya değişikliğini programına almış olan hükümet bu 
değişikliklerin Avrupa Yerel Yönetim özerklik Şartı göz önüne alınarak yapılacağını ilan 
etmiştir. Ancak şu ana kadar bu çekinceler hükümetçe kaldırılmamıştır. Avrupa Yerci 
Yönetim Özerklik Şartının yaklaşık yarısına, yakınına konulan çekinceyi hükümet olarak 
kaldırmayı düşünüyormusunuz? 

2 - Avrupa Yerel Yönetim Özerktik Şaıtmm 1; 4. maddenin 6. fıkrası, 6. maddenin 1 
fıkrası, 7. ve 8. maddenin 3.fıkrası, 9. maddenin 4. fıkrası, S. maddenin 6. ve 7. flkralan ile 
11. maddesi Bakanlar • Kur ulutıca. onaylanmadan yapmayı düşündüğünüz yerel yönetim 
reformu veya değişikliği yerelleşme konusunda ne kadar inandırıcı ve demokratik olacaktır. 

T.c. 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B .05 .0 .MAH.0 .65 .00 .002/ ÇCV^t-S %/hf.&/Z003 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T B M M Başkanlığının 16 .06.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01 O.GNS.0.10 00 .02-2069-
7 /719-2093 /8238 sayılı yazısı . 

Çanakkale Milletvekili Sayın İsmail Ö Z A Y ı n "Avrupa Yerel Yönetimler özerkl ik Şartının 
çekincelerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek 
bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1 - Acil Eylem Planı ile Bakanlığımın sorumluluğuna verilen KYR-29 "Yerel Yönetim 
Reformu Kanun Tasarısı" hazırlanması çalışmaları sürdürülmekte olup, bu kapsamda yapılan 
düzenlemelerle yerel yönetimler, merkezi idarenin belirleyeceği ilke ve standartlara, ulusal ve 
bölgesel planlara uygun olarak mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması konularında kendi 
kararlarını alan, kaynaklarını oluşturan, uygulayan ve vatandaşların denetimine açık çağdaş idari 
birimler olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

2- Acil Eylem Planındaki KYR-30 kod numaralı "Merkezi idarenin görev ve yetkilerinin 
belirlenmesi" konusu Başbakanlığın sorumluluğunda yürütülecek olup, Acil Eylem Planının bu 
konudaki açıklama kısmında Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartında belirtilen şekilde merkezi 
idarenin görev ve yetkilerinin yeniden belirleneceği ifade edilmektedir. 

Yapılacak Yerel Yönetim Reformu kapsamında bu şartların gerçekleşmesi sağlanmış 
olacaktır. ^ - » ^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^^"^ 

ÂbdOTtadir A K S U 
/ Bakan 
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7.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, ISDEMİR'in ERDEMİR'e devrine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/788) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener tamundan sözlü 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 06.02.2003 

Gökhan Durodnl 
HjUayMılltWüı 

1 ISDEMİR'in, ERDEMİR'e devrinden sonra, kaç memur ve sözleşmeli personel diğer kamu 
kurumlarına nakledilmiştir? Kaç işçi çıkarılmış, kaç yeni teknik, idari personel ve işçi alınmıştır? 

2. Alacakları mahkemece tescil edilen taşeron işçilerinin alacakları ödenmiş midir? ödenmesi 
konusunda talimatınız olmuş mudur? 

3. Devir sözleşmesinde yer alan %11 oranında bedelsiz hisse çalışanlara dağıtılmışmıdır? 
Çalışanlarının mağduriyetini gidermek için konulan bu hüküm, neden yeni işo almanlar için 
uygulanmak istenmektedir? 

4. Devir sözleşmesinde öngörülen yatırımlar zamanında yapılmış mıdır? 

5. Devir kapsamında olmayan arsalar ERDEMİR'e devredilmiş midir? 

6. Devirden sonraki uygulamalarla ilgili araştırma yaptırılmış mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.O2.O.OO1/r>t~j0L<1. 
KONU : 7/788 esas sayılı yazılı 

soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 19.02.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/202-794/3298 sayılı yazınız. 
b) 26.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-794sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Gökhan DURGUN tarafından tevcih edilen 7/788 (6/202) sayılı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

ISDEMİR'in, ERDEMİR'e devir tarihi itibariyle 1073 nakle tabi personel mevcut olup, 
bunlardan 258 personel nakil hakkını kullanmayarak emekli olduktan sonra Şirkette yeniden görev 
almış, 132 personel nakil hakkını kullanmayarak kamudan istifa ederek Şirkette yeniden çalışmaya 
devam etmiş, 1 personel kendi isteğiyle Şirketten istifa ederek ilişiğini kesmiştir. Geriye kalan 682 
personelden 142 personelin nakil işlemleri devam etmekte olup, 540 personeHn diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına atama İşlemleri tamamlanmıştır. 

2 .7 /6 /2003 
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ISDEMİR'in ERDEMİR'e devredildiği 31.01.2002 itibariyle kapsam içi statüde çalışmakta 
olan (sakat statüsündeki 118 personel ile sendika görevlisi 7 personel hariç) 2606 işçinin iş akdi 
kıdem tazminatları İSDEMİR tarafından ödenmek suretiyle feshedilmiş ve bu İşçilerin (vefat eden 
Ti hariç) tamamı devir tarihinden sonra yeniden İşe başlatılmıştır. Bunun yanışına, taşeron firma 
İşçisi olarak çalışmakta olan personelin bir bölümü daimi statüye geçirilmiş, ayrıca 203'ü teknik, 
378'i de idari kadroya olmak üzere 581 yeni personel alınmıştır. ISDEMİR'de 20.02.2003 tarihi 
itibariyle, 989'u aylık ücretli, 5.550'si saat ücreti), 1.223'ü de taşeron firma işçisi olmak üzere 
toplam 7.762 personel istihdam edilmektedir. 

ISDEMİR'in ERDEMİR'e devri öncesinde taşeron firmalarla çalışan sendika üyesi bir kısım 
işçi tarafından, toplu iş sözleşmesinde düzenlenen mail yükümlülüklerden yararlandırılmaları 
talebiyle İSDEMİR aleyhine açılan davalarda Yargıtay Kararları ile kesinleşen ve icra takibine konu 
olan mahkeme kararları doğrultusunda tahakkuk eden işçi alacaktan, İSDEMİR tarafından icra 
müdürlüklerine ödenmektedir. 

ISDEMİR'in ERDEMİR'e devrine İlişkin 08.02.2001 tarih ve 2001/08 sayılı özelleştirme 
Yüksek Kurulu Karannın 10. maddesi ile bu Karara istinaden 31.01.2002 tarihinde imzalanan hisse 
devir sözleşmesinin 13. maddesinde, kurulacak Vakıf marifetiyle İSDEMİR çalışanlarına %11 
oranında bedelsiz hisse verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Bu hüküm doğrultusunda, İskenderun 1. Noterliğinin 25.04.2002 tarih ve 8540 yevmiye 
numarası ile tanzim edilen senetle kurulan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma 
Sandığı Vakfı, İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.07.2002 tarih ve 2002/370 E., 
2002/380 K. sayılı Karan İle siciline tescil edilmiştir. Vakıf Yönetim Kurulunun 28.11.2002 tarih ve 8 
sayılı karart ile kabul edilerek yürürlüğe konan "İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları 
Yardımlaşma Sandığı Vakfı İştirak Hisseleri Yönetmeliğimde, ERDEMİR tarafından İSDEMİR 
çalışanlarının yaranna bedelsiz olarak Vakfa devredilecek hisselerin veya bu hisseleri temsil eden 
belgelerin kullanımı ve çalışanların yaranna nemalandırılması ile sevk ve idaresinin Vakıf tarafından 
yürütülmesi, bu hisselerin, hisselerden yararlanacak kişiler adına eşit olarak Vakıftaki hisse 
karşılıklan hesaplarına kaydedilmesi ve 01.06.2002 tarihi İle hisselerin kayden dağıtımının 
yapılacağı gün arasında İSDEMİR bordrosunda yer alan tüm çalışanların (bu tarihler arasında 
emeklilik, askerlik, ölüm nedenleriyle ayrılmış olanlar dahil) bu uygulamadan yararlanması 
öngörülmüştür. 

İSDEMİR sermayesinde bulunan beheri 1.000 TL itibari değerde 610.000.000.000 adet 
nama yazılı hissenin %11'ine tekabül eden 67.100.000.000 adet hisse, ERDEMİR tarafından 
14.12.2002 tarihinde bedelsiz olarak İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma 
Sandığı Vakfına devredilmiş ve bilahare bu hisselerin çalışanlara kayden dağıtımı yapılmıştır. 

ISDEMlR'in ERDEMİR'e devrine ilişkin sözleşmede, ERDEMİR'in mevcut tesisin kapasite 
kullanımını artırmak ve işgücü verimini yükseltmek amacıyla kısa dönemde yenileme, 
modernizasyon, darboğaz giderme, orta ve uzun dönemde ise yassı nihai mamul üretimine yönelik 
olarak yatırımlar yapması ve yassı nihai mamul üretimine ilişkin olarak sözıeşme tarihinden itibaren 
en geç 18 ay içinde (31.07.2003'e kadar) başlanacak yatırımın 5 yıl içinde sonuçlandırılması hükme 
bağlanmıştır. 

ISDEMİR'in ERDEMİR'e devri sonrasında başlanan iyileştirme çalışmaları büyük ölçüde 
tamamlanmıştır. Mevcut tesislerin (kütük döküm, demineralize su tesisleri ve kangal haddehanesi) 
yenilenmesi ve modernizasyonu konusundaki inşaat ve monta] çalışmaları ile diğer darboğaz 
giderme yatırımları (ağır taşıyıcı alımı, kok fabrikası tamiri vb.) halen devam etmektedir. 

Yassı nihai mamul üretimi projesine ilişkin olarak İse, şartname hazırlıklarının 
tamamlanmasını müteakip devir sözleşmesinde öngörülen süre içinde (31.07.2003'e kadar) 
uluslararası ihaleye çıkılması ve sözkonusu tesislerin devir sözleşmesinde belirlenen süreden önce 
işletmeye alınması planlanmaktadır. 

ISDEMİR'in ERDEMİR'e devri sırasında devir dışı bırakılan gayrimenkullar listesi 31.01.2002 
tarihli sözleşmenin ekinde belirlenmiştir. 
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Buna göre, ISDEMİR'in kullanımında olup. mülkiyeti şahıslara ait veya iMrazlı/lhtilaflı olan 14 
area ile. devir tarihinden Önce alınan Özelleştirme YOksak Kurulu kararları doğrultusunda 4046 
sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına devri öngörülen 147 
arsa devre konu olmamıştır. 

Mülkiyeti üçüncü şahıslara ait 5 araziden 2'sinde malikler tarafından İSDEMİR aleyhine 
açılan davalar devam etmekte, 3 arsaya ilişkin olarak yargıya intikal etmiş herhangi bir ihtilaf 
bulunmamaktadır. Mülkiyeti itirazlı/ihtllaflı olan 9 arsaya ilişkin olarak ise İSDEMİR tarafından Maliye 
Hazinesine karşı açılan tapu iptali ve tescili davaları derdesttir. 

Devir öncesi alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları doğrultusunda kamu kuruluşlarına 
devri öngörülen 147 gayrimenkulden 131'İnin devir işlemleri tamamlanmıştır. Organize sanayi 
bölgesi olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesine devri öngörülen 16 arsanın devir işlemlerine 
ilişkin çalışmalar İse devam etmektedir. 

Devir kapsamında olmayan gayrimenkullerden ERDEMİR'e devredilen herhangi bir arsa 
bulunmamaktadır. 

ISDEMİR'in ERDEMİR'e devri sonrasında, devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin 
takibini temlnen gerekil incelemeler yapılmakta, ayrıca şirketin istihdam, üretim, yatırım vb. 
faaliyetleri izlenmektedir. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

8.- Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, özelleştirme kapsamındaki Van Sümer bank Kun
dura Fabrikasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 
cevabı (7/790) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 
ŞENER tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

^ 

[ehmet KARTAL 
Van Milletvekili 

Van Sümerbank kundura fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili olarak Sayın Bakanın 
cevaplandırmasını istediğim sorular şunlardır. 

1 - Van Sümerbank kundura fabrikası özelleştirme kapsamından çıkarılamaz mı? 

2- Özelleştirme kapsamından çıkması mümkün değil ise mevcut çalışanların başka 
kurumlara nakli yapılacak mı? Nakilleri yapılamıyor ise işten çıkarılan 
insanlarımızın durumları ne olacak? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/ 01- 1 Z « A % 2-V& /2003 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 19.02.2003 tarih ve.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/206-802/3399 sayılı yazınız 
b) 26.06.2003 tarih ve.A.01.0.GNS.0.10.00.02-794 sayılı yazınız 

Van Milletvekili Sayın Mehmet KARTAL tarafından tevcih edilen, 7/790 (6/206) esas sayılı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlar Kurulunun 11.09.1987 tarih 87/12184 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programına alınan SOmer Holding AŞ. ile bağlı ortaklıklarının ve işletmelerinin özelleştirilmesi 
stratejisi 4046 sayılı Kanun gereği Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenmektedir. Bu çerçevede, 
Holdinge ait İşletmenin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.01.1995 tarih, 95/3 sayılı, 01.03.1996 
tarih, 96/12 sayılı, 08/07/1999 tarih, 99/48 sayılı strateji kararları ile "satış" yöntemi ile özelleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2003 Yılı Özelleştirme Uygulamalarına ilişkin 03/01/2003 
tarih ve 2003/1 sayılı Kararı ekinde yer alan 2003 yılı özelleştirme takvim ve programında anılan 
işletmenin Nisan 2003'de varlık satışı olarak özelleştirilmesi öngörüldüğünden, bu aşamada söz 
konusu işletmenin özelleştirme kapsamından çıkarılması mümkün görülmemektedir. 

20.02.2003 tarihi itibariyle işletmede 24 sözleşmeli, 233 işçi olmak üzere toplam 257 personel 
bulunmakta olup, fabrikadaki nakle tabi personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemleri 
4046 sayılı Kanunun 22'nd maddesi çerçevesinde yapılacaktır. 

Fabrikada 1475 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerden emekliliğini 
doldurmayanların memurluğa geçmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı Tür<iye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemindedir. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile emekliliğini 
doldurmayan işçilerin başka kurumlara nakli mümkün olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Abdüllaüf ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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9.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, 

- Belediyelerin kurumlara olan borçlarına, 

- Belde Belediyelerinin borçlarına, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/739,767) (1) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖriNA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakam Sayın Zeki Krgezen 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

\ ^ ~ 

Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

Ülkemizde belediyeler malt kaynaklanılın yetersizliği nedeniyle kamu kurumlarına 
zorunlu olarak borçlanmaktadırlar. Biriken borçlar ve bu borçların faizleri belediye 
hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. 

Ancak bazı belediyelerin bu konularda kaynldıgını görmekteyiz. Borcunu ödeyen ile 
ödemeyen belediyelerin bir tutulması ve bu konuda partizanlık yapılması konusunda 
duyumlar alınmaktadır. Bu vesile ile 

J- Belediyelerin (ilçe, il ve Biiyttksehir olmak üzere) isim isim belirtilerek 
a) özel idarelere, Teas'a ve Tedaş'a, ve İller Baıtfcası'na; 
b) SSK'ya; 
c) Km ekli Sandığı'na; 
d) Maliye Bakanlığına olan borçlarının tutarı, 

2- Asfalt al: na nedeniyle Tüpras'a olan borçlarının tutarı, 
3 - Herhangi bir yatırım nedeniyle dış kredi kurumlarına olan borçlarının tutarı 
nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

^ 
> 

Hakkı ULKU 
İzmir Milletvekili 

1- Sayıları 2O0O'i bulan belde belediyelerinin vergi dairelerine, SSK'ya, tiler Bankası'na 
ve Tesuj'a olan borçlarının toplam tutan nedir? 

Not: (l) İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü 'nün, 
-Belediyelerin kurumlara olan borçlarına, Belde Belediyelerinin borçlarına, İlişkin soruları ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı Ekler boyut ve hacim itibariyle çok yer 
kapladığından cevaplar dosyasından görülebilir. 
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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.09.0.APK.0.22.00.00.17//J2o/ ../.../20Û3 
KONU : İzmir Milletvekili fll T£MWHJ2 2003 

Hakkı ÜLKÜ'nÜn v 

Ya2ih Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M.Başkanlığı'nml6.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.ÛO. 
02-2174/8502 sayılı yazısı. 

b) T.B.M.M. Başkanlığı'mn 23.06.2003 tarih ve KAN.KARMD:A.01.0.GKS.O. 
10.00.02-2192 sayılı yazısı, 

ilgi (a) ve (b) yazılar ekinde alman, İzmir Milletvekili Kakkı ÜLKÜ'nün, tüm 
Belediyelerin Kurumlara olan borçları hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 
7/739 ve 7/767 Esas Sayılı Yazılı Sanı Önergeleri incelenmiştir. 

Söz konusu önergelerde yer alan hususlardan, Belediyelerin; SSK, Emekli Sandığı, 
Maliye Bakanlığı, asfalt alımı ve dış kredi gibi Kurum borçlanyla ilgili o Israk, Bakanlığımın 
İller Bankası Genel Müdürlii|Liriûe 17.06.2003 tarihi itibariyîe çıkartılan borç bakiyclerins 
ilişkin icmal cetvelleri ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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10.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Avrupa Komisyonu ile imzalanan malî destek 
programına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
Gül'ün cevabı (7/526) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Hükümetimiz ve Avrupa Komisyonu arasında Ocak ayı sonunda imzalanan 
Mali M e m o r a n d u m ile ülkemize 2002 yılı katılım öncesi mali destek programının 
yürürlüğe girdiği yazılı ve görsel basından kamuoyuna açıklanmıştır. Program 
kapsamında bazı projelerin destekleneceği, ülkemiz için Katılım Ortaklığı 
Belgesinde tanımlanan öncelikler temelinde Türkiye'nin A B üyeliğine 
hazırlanmasını hedefleyen program ise ana başlıklar altındaki bazı konulara yönelik 
olacağı da bilinmektedir. Bu nedenle; 

1-Mali destek programı kapsamında kaç proje desteklenecektir? Bu mali 
desteğin miktarı ne kadardır? Bu projeler hangileridir? 

2- Ülkemizin AB üyeliğine hazırlanmasını hedefleyen programdaki konular 
kaç ana başlık altında toplanmıştır? Bu programdaki konular hangi amaca yönelik 
olacaktır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Avrupa Birliği Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 307.4S/760.380/2003/ABEY/221566 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

3O.05.2O03 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23.05.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS 0.10.00.02 -7/526-1 740/7344 
sayılı yazıları 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem Toprak'm, Sayın Başbakanını r/a yttneltfi|*i ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazıU^rıua ekli soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. r 

" T ^ T ^ b d u l l a h GÜL 
Dışişleri Baktım v<; 

Barbakan Y.-jırtını.-:.;*.; 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM TOPRAK'IN, SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA YÖNELTTİĞİ YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Sorular: 

Hükümetimiz ve Avrupa Komisyonu arasında Ocak ayı sonunda imzalanan Mali 
Memorandum ile ülkemize 2002 yılı katılım öncesi mali destek programının yürürlüğe girdiği 
yazılı ve görsel basından kamuoyuna açıklanmıştır. Program kapsamında bazı projelerin 
destekleneceği, ülkemiz için Katılım Ortaklığı Belgesinde tanımlanan öncelikler temelinde 
Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanmasını hedefleyen program ise ana başlıklar altındaki bazı 
konulara yönelik olacağı da bilinmektedir. Bu nedenle; 

1. Mali destek programı kapsamında kaç proje desteklenecektir? Bu mali desteğin 
miktarı ne kadardır? Bu projeler hangileridir? 

2. Ülkemizin AB üyeliğine hazırlanmasını hedefleyen programdaki konular kaç ana 
başlık altında toplanmıştır? Bu programdaki konular hangi amaca yönelik olacaktır? 

Cevaplar: 

1. Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde 2002 yılı katılım-öncesi mali destek programı 
kapsamında toplam 18 proje desteklenmekte olup, verilen destek tutan 180.920.217 
Euro'dur. Sözkonusu projeler, başlıkları itibariyle aşağıda sunulmaktadır: 

- İfade Alma Yöntemlerinin ve Gözaltı Odalarının Durumunun İyileştirilmesi 
- Organize Suçla Mücadelenin Güçlendirilmesi 
- Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele İzleme Merkezi Kurulması, Uyuşturucuyla 

Mücadeleye Yönelik bir Ulusal Strateji oluşturulması 
- Kara Para Aklamayla Mücadele 
- Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik bir Eylem Planı 

Geliştirilmesi 
- Sığınma ve Göç Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik bir Eylem Planı 

Geliştirilmesi 
- Aktif İşgücü Piyasası Stratej isi 
- Mesleki Sağlık ve Güvenlik ve İŞGUM 
- Çevre Alanında Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi 
- Devlet Yardımları İzleme ve Denetleme Kurulunun Kurumsal Kapasitesinin 

artırılması 
- AB'nin veterinerlik mevzuatına uyum kapasitesinin desteklenmesi 
- Bitki Sağlığı alanındaki AB mevzuatına uyum çalışmalarının desteklenmesi 

Deniz taşımacılığı güvenliğinin artırılmasının desteklenmesi 
- Enerji Piyasası Düzenleme Kuralu'nun idari kapasitesinin artırılması 
- Telekomünikasyon Kurumu'nun idari kapasitesinin güçlendirilmesi 
- İç Pazar 
- AB ile Entegrasyon sürecinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin 

desteklenmesi 
- Topluluk programlatma katılım 
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Yukarıda sıralanan projeler, konulan itibariyle "siyasi kriterler", "AB Muktesebatına 
Uyum" ve "diğer" olmak üzere üç aha başlıkta toplanmıştır. "Siyasi kriterler" başlığı 
altında 1, "AB Müktesebatına Uyum" başlığı altında 15, "diğer" başlığı altında ise 2 
proje desteklenmektedir. Programdaki konular, AB'ye katılım sürecimizde kısa 
vadede gerçekleştirmemiz öngörülen hedefler başta olmak üzere, Katılım Ortaklığı ve 
Ulusal Program'daki önceliklerimizle doğru orantılı olarak tespit edilmektedir. 

Abdullah GUL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

//.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, yardımcı doçentlerin malî durumlarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/537) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın ^iîie^în ÇEUK. tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet K U R T 
Samsun Milletvekili 

SORU : Yardımcı Doçentlerin mali duruml arının düzeltilmesi için 
bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ / "€\t6 Z^ & /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 28.05.2003 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/537-1754 
sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Saym Mehmet KURÎ'un "Yardımcı doçentlerin malî 
durumlarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kamu çalışaıılarımn malî haklan aıasmdaki eşitsizliğin giderilmesine yönelik 
çalışmalar ilgili kurumlarca sürdürülmektedir. 

Yardımcı doçentlerin malî durumları da bu kapsamda değerlendirilmekte olup. 
Bakanlığımızca konuya özgü ayrı bir çalışma yapılmamıştır. 

Bilgilerini/e arz ederim. 

prflr. Hüseyin CELİ 
Millî Eğitim Bakanı 

12.- Manisa Milletvekili Hüseyin Tannverdi'nin, asgari ücrete ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/561) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sayın 
Murat BAŞESGİOĞLU tarafından yw(ı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 24.122002 

Hüseyin [jT^NRIVERDT 
Manila Milletvekili 

118-
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Bilindiği gibi; 
• Türkiye'de 2.8 milyon kişi asgari ücretle çalışmakta, çlde ettikleri düşük gelirle 

hayatlarını sürdürme mücadelesi sermektedirler. 
• Asgari ücret seviyesi çok düşüktür, bugüne kadar hep yoksulluk ücreti olarak 

doğmuştur. 
• Asgari ücret üzerindeki vergi ve diğer kesintilerin yükü çok fazladır.. 
• Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı ve işleyişi anti-demokratiktir. Şu 

halde; 

1. Türkiye'de açlık sınırının 352 milyon lira, yoksulluk sınırının ise 1 milyar 
72 milyon lira olduğu bilinmektedir. Buna göre ülkemizde uygulanan 
asgari ücret seviyesi çok düşük ve açlık sınırının da alandadır. Asgari 
ücret bugüne kadar hep yoksulluk ücreti olarak doğmuştur. Asgari ücret 
seviyesi açlık ve yoksulluk sınırı da göz önünde bulundurularak halkımızı 
tatmin edecek bir düzeye yükseltilecek midir? Bundan böyle asgari ücret 
belirlenirken ortalama 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçları dikkate alınacak 
mıdır? 

2. Asgari ücret üzerindeki vergi ve diğer kesintilerin yükü çok fazladır. 
Vergide adaletin ve etkinliğin sağlanması bakımından -hükümetimizin 
vaad ettiği gibi- asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yükü kademeli 
olarak kaldırılacak mıdır? Kaldınlacaksa ne zaman ve ne şekilde 
kaldı olacaktır? 

3. Yapısı ve işleyişi aıui-demokratik olan Asgari Ücret Tespit 
Komisyomı'nun yapısını ve işleyişini bu dönemde demokratik hale 
getirmeyi düşünüyor musunuz? 

4. İstihdam üzerinde daha fazla yük oluşturan ve kayıt dışı istihdamı 
özendiren; asgari ücret seviyesinin üstünde bir miktar üzerinden sigorta 
primi hesaplanması uygulamasına son vermeyi düşünüyor muttunuz? 

T.C. 
ÇALİŞMA VE 808YAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baskanl»Cı 

3 0 HAZİRAN 2003 
SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/320-2333 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28.05.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/561-1783/7395 sayılı yarınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Manisa Milletvekili Hüseyin TANRIVERDİ'ye ait 
7/561-1783 Esas NOTJ yazılı soru önergesi Çalıştıa Genel Müdüriüğü ve Sosyal 
Güvenlik Kjrumu Başkanliğı'nca incelenmiş olup, konuya ilişkin görüşleri aşağıda 
sunulmuştur. 

Bilindiği gibi her türlü işçi, gemiadamı ve gazeteciler ile tarım ve orman 
işçileririn ücretlerinin asgari hadleri, Bakanlığımızca 1475 sayılı İş Kanunu'nun 
33 üncü ve Geçici 4 üncü maddeleri gereğince oluşturulan Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu aracılığı ile Asgari Ücret Yönetmeliği'nde belirtilen üke ve esaslara göre 
belirlenmektedir. 
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1475 sayılı İş Kanunu'nun 33 üncü maddesine göre çıkarılan Asgari Ücret 
Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde asgari ücret; işçilere normal bir çalışma günü 
karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi 
zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek 
ücret olarak tanımlanmıştır. 

10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nun 39 uncu maddesinde de aynı hükme yer 
verilmiştir. 

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinde, 1475 sayılı Kanuna göre halen 
yürürlükte bulunan Tüzük ve Yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan 
hükümleri. yeni yönetmelik çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalacağı, Geçici 3 üncü 
maddesinde de, 1475 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan asgari ücret kararının, bu 
Kanunun 39 uncu maddesine göre tespit yapılıncaya kadar yürürlükte kalacağı 
öngörülmüştür. 

Asgari ücret kamu düzeni ile ilgili olup, işçilere Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nca belirlenen asgari ücretin altında bir ücretin ödenmesi yasal olarak 
mümkün değildir. 

Asgari ücret brüt olarak tespit edilmekte ve yasal kesintiler (sigorta primi, gelir 
vergisi, damga vergisi v.b.) yapıldıktan sonra kalan miktar işçiye ödenmektedir. 

Asgari ücret,.İşçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı 
tespit edilmektedir. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin tespitinde; 

a) Sosyal durumu, 
b) Ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa 

geçinme indekslerini, 
c) Fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel seyrini, 
d) İşkolu veya işkollarının niteliğini, 

gözönünde bulundurur. 

Diğer taraftan, Anayasamızın 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla değişik 
55 inci maddesinde "Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlan ile ülkenin 
ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur" denilmektedir. 

Bu düzenlemelere göre; 

1- Asgari Ücret, Asgari Ücret Yönetmeliğl'nin birinci maddesine göre, işçilere normal 
bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, 
ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde 
karşılamaya yetecek ücrettir. 

Anılan hüküm, bir işçinin asgari ihtiyaçlarını karşılamayı öngörmektedir. Asgari 
ücretin belirlenmesinde, sadece işçi dikkate alınmaktadır. 

Diğer taraftan, asgari ücretin belirlenmesinde, ülkenin gerel, toplumsal ve 
ekonomik durumu, gelir dağılımı, işverenlerin ücret ödeme imkanları gibi durumlar 
göz önünde bulundurulmaktadır. 
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2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 3824 sayılı Kanunla değişik 31 inci 
maddesinde, "Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını, sanayi kesiminde çalışan 
16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret tutarına kadar artırmaya 
yetkilidir. Bu yetki, sürekli olarak fiilen, kalkınmada birinci ve ikinci derecede 
öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde çalışanlar ve kalkınmada birinci ve ikinci 
derecede öncelikli yöreler veya diğer yörelerde çalışan asgari ücretlilere farklı özel 
indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir." denilmektedir. 

Dolayısıyla, özel indirim tutarının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi 
Bakanlar Kurulunun takdirine ait bulunmaktadır. 

3- Ülkemizce de 25.06.1973 tarih ve 1769 sayılı Kanunla kabul edilen "Asgari Ücret 
Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 26 sayılı İLO Sözleşmesinin 2 inci maddesinde, bir 
işe veya işin belirli bir bölümüne asgari ücret tespit usullerinin uygulanmasından 
önce, ilgili işveren ve işçi temsilcilerini, varsa onlara ait teşekküllerinin temsilcileri 
de dahil olmak üzere, yetkili makam tarafından meslekleri veya görevleri itibari ile 
kendilerine başvurulması uygun görülen vasıfta bütün kimselere danışılacağı, ilgili 
işveren ve işçiler milli mevzuatın tayin edeceği şekilde ve ölçüde fakat herhalde 
eşit sayıda ve şartlarla asgari ücret tespit usullerinin uygulanmasına katılacağı 
öngörülmüştür. 

1475 sayılı İş Kanunu'nun 33 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak 
çıkarılmış bulunan Asgari Ücret Yönetmeliğl'ne göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği Üyelerden birinin 
başkanlığında oluşmaktadır. 

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 hükümet, 5 işçi ve 5 işveren 
temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. 

Mevzuatımızda da, eşit sayıda ve ölçüde işçi ve işverenler Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nda yer almaktadır. 

Ayrıca, Çalışma Yasalarının, AB ve İLO normları ile uyumlaştırılması ve 
ülkemizin gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri bakımından güncelleştirilmesi ile 
ilgili çalışmalar yapmak üzere işçi, işveren ve hükümeti temsilen dokuz öğretim 
üyesinden oluşturulan "Bilim Komisyonu" tarafından hazırlanan ve değerlendirilerek 
son şekli verilen "İş Kanunu Tasarısı" Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 
22.05.2003 tarihinde kabul edilmiştir. Söz konusu Tasarının 39 uncu maddesinde de 
aynı hükme yer verilmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince sigortalı sayılanlara, iş 
kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde 
Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanmaktadır. 

Söz konusu yardımların yapılabilmesi ise yukarıda belirtilen sigorta kollarına 
ilişkin sigortalı ve İşverenlerin sigorta primlerini ödemeleri şartına bağlıdır. Esasen 
sosyal güvenlik primli bir sistem olup, çalışırken veya hasta değilken, çalışamaz 
duruma gelindiğinde veya hastalandığında ödenmiş olan primler sayesinde ortaya 
çıkan risklerin karşılanmasıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun en önemli ve ana gelir kaynağı yukarıda da 
belirtildiği gibi sigortalılar ve işverenlerin belli bir oranda ödemiş oldukları sigorta 
primleridir. Kurumun Kanunda yazılı yardımları yapabilmesi sigorta primlerinin tahsil 
edilmesi ile doğru orantılıdır. 
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Bilindiği gibi, finansman açısından darboğaza giren Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunda yazılı yardımları yapabilmesi için 2001 yılında Hazineden 1.1 Katrilyon lira 
yardım almak zorunda kalmıştır. Kuruma hazine yardımı yapılmaması dolayısıyla 
Kurumun kendi gelirleriyle giderlerini karşılayabilmesi için en önemli ve ana gelir 
kaynağı olan sigorta primlerini zamanında ve eksiksiz tahsil etmesi gerekmektedir. 

2001 yılı Yıllık istatistik Verilerine göre toplam 4.886.881 zorunlu sigortalının 
2.856.539 adetinin sigorta primine esas alt sınır üzerinden sigorta primi ödedikleri 
anlaşılmaktadır. Söz konusu rakamın toplam sigortalı sayısına göre yüzdesinin % 58 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Bu durum karşısında, asgari ücret üzerinden çalışan sigortalıların sigorta primi 
ödememeleri veya kademeli olarak sigorta primi yükünün azaltılması Kurum prim 
gelirlerinin de o nispette azalması dolayısıyla eksik tahsil edilen veya tahsilinden 
vazgeçilen bu tutarın Hazine yardımı ile karşılanması zorunluluğunu ortaya 
çıkaracaktır. 

Bu itibarla Sosyal Sigortalar Kurumu'nca asgari ücretle çalışan sigortalıların 
ödemiş oldukları sigorta primlerinin kademeli olarak azaltılması veya tamamen 
kaldırılmasının bu aşamada uygun olmayacağı düşünülmektedir. 

4447 sayılı Kanun uygulamaya konulmadan önceki hükümlere göre S S K . da 
sigorta primine tabi tutulan kazancın alt ve üst sınırları ile emekli aylıkları gösterge ve 
katsayı sistemine göre belirlenmekleydi. Ancak, uygulanan bu sistem ile prime esas 
kazanç üst sınırının, sigortalıların genel ücret seviyelerindeki artışa paralel olarak 
istenilen düzeyde arttırılması mümkün olamamıştır. Nitekim, prime esas kazanç üst 
sınırı, 1987-1990 yılları arasında alt sınırının 9,14 katı iken, bu oran 1991'den itibaren 
sürekli azalarak 1999 yılında, 1.60 seviyesine kadar düşmüştür. 

Bu durum, Sosyal Sigortalar Kurumunun önemli ölçüde prim kaybına neden 
olduğu gibi, kazancı yüksek olan sigortalılara da, çalışırken aldıkları ücretin çak daha 
altında bir emekli aylığı bağlanmasına neden olmuştur. Örneğin, her yıl düzenli 
olarak üst sınırda prim ödeyen ve 1999 yılında, aylık kazancı 500 milyon TL. olan bir 
sigortalıdan, bu yıldaki üst sınır 182 milyon TL'nın primi alınmıştır. Kazancı bu şekilde 
yüksek oîan sigortalılardan 1999 yılından emekli olanlara da 182 milyon TL. 
üzerinden emekli aylığı bağlanmıştır. 

Bu olumsuzluğu gidermek amacıyla, 4447 sayılı Kanunla, S.S.K primine tabi 
kazancın alt sınırı aylık 120 milyon TL., üst sınırı İse, alt sınırının üç katj olarak 
belirlenmiş ve üst sınırı, alt sınırının beş katma kadar yükseltmesine de Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınmıştır. Prime tabi kazancın alt sınırının, her yıl Nisan ayında bir 
önceki yılın Enflasyon Oranı ve Gayri Safi Yurt fçi Hasıla reel değişim oranı kadar 
artırılması esası getirilmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile kazancı yüksek olan sigortalıların daha fazla prim 
ödeyerek daha yüksek aylık almaları imkanı getirilmiştir. Ancak. 2000 yılında 
uygulanan Ekonomik İstikrar Programına paralel olarak prime esas kazancın alt sınırı 
4571 sayılı Kanun ile % 25 arttırılmış ve 2001 yılı Içfn de, beklenen enflasyon dikkate 
alınarak belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 2000/865 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile prime esas kazanç üst sınırı., alt sındının dört katına 
yükseltilmiştir. 
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2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullar 
dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'nca prim matrah artış oranı % 40 olarak belirlenmiş, 
prime esas kazanç üst sınırı da alt sınırın beş katına yükseltilmiştir. 2002 yılında ise 
yine ekonomik kriz ve istihdamdaki daralmanın devam etmesi nedeniyle Nisan 
ayında % 56 oranında artış yerine % 32 oranında artış yapılmış, Temmuz ayında 
yapılan ilave artışla % 56 seviyesine ulaşılmıştır. Böylece, 1 Temmuz 2002 tarihinden 
geçerli olmak üzere, S.S.K. Primine Esas Kazanç alt sınır 327.583.290.-TL'ye, üst 
sınır ise 1,637.916.450.- TL'ye yükseltilmiştir. 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 01.04.2003-31.03.2004 tarihleri arasında 
alınacak primler ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak kazançların alt ve 
üst sınırlarının belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi 
öngörülmüş olup, Bakanlar Kurulu'nun 26.04.2003 tarihli, 25090 sayılı Resmi Gazete 
de yayımlanan ve 01.04.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, 2003/5471 sayılı kararla 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve 
ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı; 01.04.2003 ile 
30.06.2003 tarihleri arasında 393.099.960.- TL., üst sınırı 1.965499.800.-TL., 
01.07.2003 ile 31.03.2004 tarihleri arasında ise alt sınırı 458.015.820.-TL. üst sının 
da 2.290.079.100.- TL. olarak tespit edilmiştir. 

Prime esas tutulan kazançların alt sınırı ise 506 sayılı Kanunun 78 inci 
maddesinin birinci fıkrasına göre tespit edilmektedir. 

Ayrıca, her iki ücretin saptanmasında esas alınan kıstaslar farklı olduğundan, 
bunların miktarları aynı olmayabilmektedir. 

Her iki ücretin tek bir ücret olarak uygulanabilmesi için yasal düzenleme 
yapılması icabettiğinden, sigorta primlerinin, halen sigorta primine esas kazancın alt 
sınırı üzerinden alınmasına devam edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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13.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, zorunlu tasarrufların kullanımı ve denetimine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/638) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Anayasanın 98. ve T.B.M.M 
içtüzüğünün 99. maddeleri uyannca Devlet Bakanı Sn. Ali BABACAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. * 

^ Abdulkadir ATEŞ 
Gaziantep Milletvekili 

3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu 
Tasarruflann Değerlendirilmesine Dair Kanun gereğince, çalışanlar adına 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılan hesaptan, Kamu Ortaklığı 
Fonunca muhtelif tarihlerde, özellikle otoyol ve baraj yatırımları, Türkiye 
Elektrik Kurumu, TÜPRAŞ, ve Türkiye Şeker Fabrikaları finansman 
ihtiyaçları için kaynak plase edildiği, gerek 1993 yılı Yüksek Denetleme 
Kurulu, gerekse Kamu Ortaklığı Fonu faaliyet raporunda belirtmektedir. 

Söz konusu raporlarda; 

4.623.543.890 A.B.D doları tutarında ana para ve 381.606329 A.BJÖ 
doları nema senedi olmak üzere toplam 5.006.150.219 A.B.D doları 
tutarındaki çalışanlara ait kaynak Kamu Ortaklığı Fonu finansmanına 
plase edildiği ifade edilmektedir. 

SORULAR: 

1-) Yukarda sözü edilen 5.006.150.219 A.BJ>. dolan yeniden 
çalışanları tasarrufa teşvik hesabına döndürüldü mü? Döndürülmedi ise 
nedenleri? 

2- 31.12.1993 tarihi ile Mayıs 2000 tarihi arasındaki dönemde yapılan 
kesintilerin takip ve denetimleri yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne zaman ve 
hangi kurum tarafından yapıldığının tarafıma bildirilmesini arz ederim. 
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T,C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI :B.02.1.HM.0.KAF.13.03 3(106.03* 4 0 5 5 0 
KONU: ÇTTH 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: 02.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/638-1941/7669 sayılı 
yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Abdulkadir Ateş'in zorunlu tasarrufların 
kullanımı ve denetimine ilişkin 7/638-1941 esas numaralı yazılı soru önergesinde 
yer alan hususlarla ilgili cevabımız ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
DEVLET BAKANI 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULKADİR ATEŞ'İN ZORUNLU 
TASARRUFLARIN KULLANIMI VE DENETİMİNE İLİŞKİN YAZİLİ SORU 

ÖNERGESİNE CEVAP 

3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarruflann 
Değerlendirilmesine Dair Kanun gereğince, çalışanlar adına Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında açılan hesaptan, Kamu Ortaklığı Fonunca muhtelif tarihlerde, 
özellikle otoyol ve bara] yatmmlan, Türkiye Elektrik Kurumu, TÜPRAŞ ve Türkiye 
Şeker Fabrikaları finansman İhtiyaçları için kaynak plase edildiği, gerek 1993 yılı 
Yüksek Denetleme Kurulu, gerekse Kamu Ortaklığı Fonu faaliyet raporunda 
belirtilmektedir. 

Sözkonusu raporda; 4.623.543.890 A.B.D. dolan tutarında anapara ve 
381.606.329 A.B.D dolan nema senedi olmak Özere toplam 5.006.150.219 A.B.D. 
dolan tutarındaki çalışanlara ait kaynak Kamu Ortaklığı Fonu finansmanına plase 
edildiği ifade edilmektedir. 

Soru 1- Yukarıda sözü edilen 5.DO6.150.219 A.B.D. doları yeniden 
çalışanları tasarrufa teşvik hesabına döndürüldü mü? Döndürülmedi ise 
nedenleri? 
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Cevap 1- 3417 sayılı Kanunun "Nemalandırma"yı düzenleyen 5'inci 
maddesinde; Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından (1.1.1995 
tarihinden itibaren Hazine Müsteşarlığı) 4'Oncü maddeye göre- açılan Çalışanların 
Tasarruflarının Teşvik Hesabı (ÇTTH)'nda toplanan paraların Yüksek Planlama 
Kurulu (YPKJ'nca belirlenecek esaslar dahilinde, gayrimenkul alım.satımına Yönelik 
yatırımlar hariç olmak üzere her türlü menkul kıymetlere ve verimi yüksek yatırımlara 
yatırmak sureti ile nemalandırılacağı öngörülmüş, "Düzenleme'ye ilişkin 9'uncu 
maddesinin (b) fıkrası ile de; T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubosr'ndeki 
hesapta toplanacak paraların nemalandırılmasında öncelikleri tespit etmek; bu 
paraları gerektiğinde diğer kamu bankalarında da nemaland ırmak; 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 çerçevede; YPK Karartan uyarınca ÇTTH'ndan Türkiye Elektrik Kurumu 
tarafından ihraç edilen tahvillere plase edilen miktarlar vadelerinde tahsil edilmiştir. 

Diğer taraftan, Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş.'nln ÇTTH'na olan tahvil 
anapara ve faiz borçları karşılığında yeni tahviller ihraç edilmiş ve bu borçlar 4316 
sayılı 1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca Hazine tarafından 
devralınarak ödenmiştir. 

Aynı şekilde ÇTTH'ndan muhtelif tarihlerde Kamu Ortaklığı İdaresince ihraç 
edilen tahvillere kaynak plase edilmiştir. Bu tahvillerin vadesi gelen anapara ve 
faizleri karşılığında yeni tahviller ihraç edilmiştir. 

4568 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesine İlişkin Kanun'la diğer fonların yanısıra-
Kamu Ortaklığı Fonu da tasfiye edilmiş ve bu nedenle söz konusu Kanunun Vinci 
maddesinin (e) fıkrası ve 7'nci maddesi uyannca Kamu Ortaklığı Fonunun ÇTTH'na 
ve Konut Edindirme Yardım Hesabına olan borçlan 1.1.2001 tarihi itibariyle Hazine 
tarafından devralınmıştır. 

4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunun 32'nci maddesinin (d) fıkrası İle de 
bu borçlar karşılığında gerektiğinde özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç 
etmeye; bu senetlerin vade, faiz ve çeşitlerine ilişkin her türlü esasları ve bunlara 
müteallik diğer şartları belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili 
kılınmıştır. 

Bu çerçevede, Kamu Ortaklığı Fonunun ÇTTH'na olan borcuna karşılık 
Devlet Tahvili ihraç edilmiş ve faizleri vadelerinde ödenmiştir. 

Diğer taraftan, 29.04.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4853 Sayılı 

Çalışanların Tasarruflannı Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak 
demelere Dair Kanunun 5'inci maddesi ile tasfiye süresince yapılacak 

ödemelere ilişkin değerlendinmenin nasıl yapılacağı, 6'ncı maddesi ile de 
ödemelerin takvimi belirlenmiş; 10'uncu maddesi île de 3471 sayılı Çalışanların 
Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu çerçevede; 3417 sayılı Kanunla tesis edilen Çalışanların Tasarruflarını 
Teşvik Hesabı adına alınan tüm Devlet Tahvilleri, 29.04.2003 tarihi itibariyle itfa 
edilerek yerine 4853 sayılı Kanunun 5'inci maddesi hükmünce aylık olarak Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan bir önceki aya göre Tüketici Fiyatları Genel 
İndeksi değişim oranında ve ilave olarak yıllık yüzde beş oranında faizli Devlet tahvili 
verilmiştir. 
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Soru 2- 31.12.1993 tarihi İle Mayıs 2000 tarihi arasındaki dönemde 
yapılan kesintilerin takip ve denetimleri yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne zaman 
ve hangi kurum tarafından yapıldığının tarafıma bildirilmesini arz ederim. 

Cevap 2- 3417 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
İle aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan kamu görevlileri İle' 
kanunla veya kanunlann verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlar; 
(b) bendiyle on ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler ve (c) bendiyle 
Kanunları uyannca sözleşmeli statüde çalışan personel Kanun kapsamına 
alınmıştır. 

Aynı Kanun'un 4'üncü maddesi ile; çalışanların aylık ve ücretlerinden yapılan 
tasarruf kesintisi ile Devlet ve* işveren katkıları, Kurumlar tarafından, aylık ve ücret 
ödemesinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar işyerlerinin bulunduğu T.C. 
Ziraat Bankası şubelerine personeli/işçileri adına açtırılan Tasarrufu Teşvik 
Hesabı'na yatırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu Kanunun "ödemelerin Zamanında Yapılmamasını" düzenleyen 7 
nci maddesinde ise; işverenlerin ücretlerinden yapacaklan tasarruf kesintileri ile 
sağlayacakları işveren katkılannin 4 üncü maddede belirtilen süreler içinde ilgililerin 
banka hesaplanna yatırmamamalan halinde, yatırılması gereken miktarların resen 
veya ilgililerin başvurusu halinde Sosyal Sigortalar Kurmunca 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak 
alınacak gecikme zammı ile birlikte ilgili banka hesaplanna yatınlacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Bu çerçevede, 3417 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
(c) bentleri kapsamındaki kamu çalışanlarının katkı paylan, konsolide bütçe 
personel giderleri harcama kaleminden karşılanmıştır. 

Diğer taraftan, aynı Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamındaki çalışanların zamanında ilgili hesaplara yatırılmayan tasarruf kesintisi 
ile işveren katkıları resen veya ilgililerin başvurusu halinde yatırılması Sosyal 
Sigortalar Kurumunca tahsil olunarak T.C. Ziraat Bankası şubesindeki ilgili Tasarrufu 
Teşvik Hesaplarına yatırılmaktadır. 
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14.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/640) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Milli Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

//7"2^=> 
Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Eğitim, belirli bir amaç doğrultusunda bireye beceri kazandırmaktır. 
Çocuk eğitimine yatırım yapmak, insanlık geleceğine ve üretime yatırım 
yapmaktır. Bu da uzun vadede ülke ekonomisine tasarruf sağlar. 
Çocuklarımızın fiziksel-zihinsel ve toplumsal gelişiminin en hızlı olduğu 
dönem, okul öncesi dönem, yani çevreyi algılamaya başladığı 0-6 yaş 
dönemidir. Uzmanların özenle üzerinde durdukları gibi, çocuğun kişiliği o 
dönemde şekillenir. Bu çocuklarımızın sokakların olumsuz etkilerinden 
kurtarılması da başlı başına bir sortin olduğunu hepimiz yaşanan 
olaylardan biliyoruz. Bu nedenle; 

1- Her okulumuzda anasınıfları oluşturmayı ve yde okul öncesi 
eğitimi kırsal kesimlerde de yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.0S.00-03/ IÇ^U l /3-/2003 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE JBÜ YtTK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: : TBMM Başkanlığının 02.06.2003 tarihli ve AO 1.0.GNS.0.10.00.02-7/640-1945/7683 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'in "Okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılmasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Okul öncesi eğitim kurumlan; bağımsız anaokulu olarak açılabildiği gibi, Kız Meslek 
Lisesi bünyesinde uygulama sınıfi, Bakanlığumza bağlı diğer örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarının bünyesinde anasınıfı olarak da açılabilmektedir. 
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Bakanlığımızca, hâlen yürürlükte olan 02/05/1994 tarih 796 sayılı ve 23/08/1995 tarih 
1680 saydı onaylar ile 02/01/1997 tarih ve 5 sayılı Genelgeyle, mevcut ilköğretim okulları ile 
Bakanlığımıza bağlı diğer her tür ve kademedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 
anasınıfı açılması, yeni yapılacak her derece ve türdeki okullar ile diğer eğitim kurumlarına ait 
mimarî projelerde gerekli değişiklikler yapılarak zemin katlarında okul öncesi eğitime imkân 
veren gerekli düzenlemenin yapılması ve 6-12 derslikli olan ilköğretim okullan bünyesinde 
bir, 12 derslikten fazla olan ilköğretim okullarıma bünyesinde ise iki anasınıfı açılması 
zorunluluğu getirilmiştir. 

İmkânlar ölçüsünde, kırsal kesim de dahil olmak üzere okul öncesi eğitim 
kurumlarının yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>r. Hüseyin CELİ 
Millî Eğitim Bakaı 

15.- istanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Koç Üniversitesine tahsis edilen orman arazisine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/647) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın." . tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.12.2002 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

SORULAR: 

1- Aııayasa'ya göre, devletin, üniversitelere sağlayacağı maddi kaynaklar 
"kanun" ile düzenlenir hükmü yer alırken, neden Koç Üniversitesi'ne 
Bakanlar Kurulu kararı ile arazi tahsis edilmiştir? Bakanlar Kurulu, bu 
tahsis için ne kadar bedel tespit etmiştir? Bu bede! hangi kriterler baz 
alınarak yapılmıştır? 

2- Hazine Müsteşarlığı, uluslararası fınans kuruluşlarından temin ettiği 
kredileri, TL'ye çevirdikten sonra, 4 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, yüzde 
7.5 faizle Koç Üniversitesi'ne kredi olarak vermiş midir? 
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3- Danıştay'ın iptal kararına rağmen, 1999 yılında kanun çıkarılarak, usulsüz 
işlem neden yasal bir zemine oturtulmaya çalışılmıştır? 

4- 5 Ocak 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 
iptal kararından sonra, Koç Üniversitesi'ne yönelik olarak işlem yapılmış 
mıdır? Koç Üniversitesi'nin halihazırda hukuki durumu nedir? 

5- Üniversitenin belediye imar durumu, orman mevzuatı. SİT alanı mevzuatı 
açısından hukuki durumu nedir? 

6- Koç Üniversitesi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra, 
yapılaşmaya devam etmiş midir? Faaliyetlerine devam etmekte midir? 

7- Hukuki dummu yasal boşluktaymış gibi görünen bu eğitim müessesesinin 
faaliyetlerine devam edebilmesinin hukuki bir zemine oturtulmasını 
teminen ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ğı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-Û1.090.01.01- 5 3 0 -M4& -7422 Q[ f 7 /2003 
KONU : Sn. Emin ŞlRlNin 

Yazılı Saru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÖK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : Başbakanlığın 05/06/2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-162-9/2458 sayılı 
yazısı 

Başbakanlığın ilgi yazısı ekinde alınan istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 
Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Sayın Bakanımızın koordinatörlüğünde cevaplanması 
istenen 7/647 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevab: 
yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Osman PEPE 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKIÜ SAYIN EMIN ŞIRINMN 
SAYıN BAŞBAKANıMıZA TEVCIH ETTIĞI VE SAYıN BAKANıMıZıN 

KOORDINATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDıRıLMASı ISTENEN 
KOÇ ÜNIVERSITESINE ILIŞKIN 7/647 ESAS SAYıU 

YAZıLı SORU ÖNERGESI HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLıĞıNıN CEVABı 

1- Koç Üniversitesi kurulması amacıyla Orman Bakanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı 
adına 1.920.735 m2 lik sahada 6831 Sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesine göre 
bedelsiz olarak ön izin ve 3 kesin izin verilmiştir. Tahsis işlemi Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yapılmamıştır. Daha sonra, mahkeme kararları da dikkate alınarak saha miktarı 249.801 
ma'ye düşürülerek bedelli izne çevrilmiştir. Proje maliyet bedeli esas alınarak arazi tahsis 
bedeli ilk yıl 1998 yılı birim fiyatlarına göre 27.008.153.535 TL. olarak tespit edilmiştir. 
Söz konusu bedel Bakanlar Kurulu Kararı ile değil Idaremizce belirlenmiştir. Ancak, 
28.12.1999 tarih ve 4498 sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda yer alan "...Bakanlar Kurulunca belirlenen bedel karşılığı..." hükmü gereğince 
2000 yılı için kullanım hakkı bedeli Bakanlar Kurulunca 145.018.000.000 TL olarak 
belirlenmiş ve Orman Bakanlığınca da tahsil edilmiştir. 

2- Soruda belirtilen kredi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (eski adıyla Avrupa 
Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu)'ndan 21.01.1992 tarihli anlaşmayla sağlanan 
250.000.000 ECU'lük global krediden Koç Üniversitesi Kurulması Projesine tahsis edileçı 
13.860.860 ECU (17.800.000 $)'lük kredidir. Söz konusu kredi tutarı, 1993 Yılı Bütçfe 
Kanununun 34 üncü maddesi çerçevesinde 4 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 10 yil 
vade, iş ilerlemesine uygun olarak ödenecek Türk Lirası üzerinden %7,5 faiz ile Koç 
Üniversitesi Vakfına 05.07.1993 tarihli Devir Anlaşması ile devredilmiştir. 

3- 28.12.1999 tarih ve 4498 sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun tüm özel üniversitelerin teşviki amacıyla çıkarılmıştır. 

4- Söz konusu izinle ilgili olarak daha önce açılmış ve devam eden davalarla 
birlikte Orman Bakanlığı aleyhine işlemin iptali istemi ile açılan davada istanbul 2 nci 
İdare Mahkemesi 2001/1829 sayılı kararı ile tahsis işleminin iptaline karar vermiş 
olduğundan, yargı karan uygulanarak Koç Üniversitesi kurulması amacıyla İstanbul ili, 
Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Köyü huduttan dahilindeki ormanlık sahada Milli Eğitim 
Bakanlığı adına verilen izin ilgili Bakanlığın 30.05.2002 tarih ve 305 sayılı oluru ile iptal 
edilmiştir. 

5- istanbul İli, Sarıyer İlçesi sınırları içinde kalan bir kısım alanın Üniversite 
Alanına dönüştürülmesine ilişkin 22.08.1997 gün ve 14446/11999 sayılı onama işleminin 
iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile Danıştay 6. Dairesinde 1997/7189 esas 
numara ile görülmekte olan davanın 22.10.1998 tarihli yürütmenin durdurulması kararı 
kapsamında 3194 sayılı imar Kanunu'nun 9 uncu Maddesi uyarınca, Üniversite Alanı, 
resen Orman Alanına dönüştürülmüştür. 

Ancak, daha sonra İstanbul Valiliğinin 02.12.1998 gün ve 11687 sayılı yazısı ve 
ekleri ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca "Orman" alanı olarak düzenlenen sahanın 
sınırları küçültülerek tekrar "Üniversite" alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değ is j j j ^ 
teklif edilmiş ve teklif istanbul Valiliğinin 23.12.1998 gün ve 14505^2564 sayılı y f Ü f y e 
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Orman Bakanlığının 31.12.1998 gün ve 1709-413-68884 sayılı yazılarındaki olumlu 
görüşler dikkate alınarak (Orman Bakanlığınca bedelli izin sahası olarak 249.801 m*'lik 
alan) gerekli plan notlan da eklenmek suretiyle 1/50.000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9 uncu maddesi uyarınca 14.01.1999 tarihinde 
onaylanmıştır. 

14.01.1999 tarihinde onaylanan planının, plan notları uyarınca İstanbul Valiliğince 
10.03.1999 tarihinde onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar 
planları Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına gönderilmiştir. 

Üniversite alanı ile ilgili imar planları yürürlükte iken söz konusu kampus 
inşaatının projeleri Bahceköy Belediyesinin 19.05.1997 tarih ve 97/14 sayılı yazısı ile 
tasdik edilerek yapı izin belgesi verilmiştir. 

Ayrıca III Derece Doğal Sit Alanında yer atan Koç Üniversitesi Kampus Alanı için 
1/50.000 Ölçekli Nazım İmar Planı çerçevesinde hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli 
Nazım ve Uygulama İmar Planları İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun 08/05/1996 gün, 8046 ve 8047 sayılı kararlarıyla koruma ilkeleri 
açısından uygun bulunmuş olup, koruma amaçlı İmar planı ilkelerine uygunluğu 
sağlanarak planların ilgili kurumlarca yürürlükteki mevzuata göre onaylanmasından 
sonra uygulama yapılabileceğine ilişkin kararlar alınmıştır. 

6- Anayasa Mahkemesinin Karan Orman Kanununun iptaline dair olmayıp 2547 
iyili Yüksek Öğrenim Kanununu değiştiren 4498 sayılı Kanunla ilgilidir. İzin 6831 Sayılı 

Orman Kanunu hükümlerine göre verilmiş olduğundan bu yasa çerçevesinde işlemler 
yürütülmeye devam edilmiştir. Bilindiği üzere üniversite öğretime açık bulunmaktadır. 

7- Söz konusu üniversitenin durumunun hukuki bir zemine oturtulması yönünde 
Bakanlığımızca yürütülmekte olan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

16.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, ABD ile yapılan bazı anlaşmalara ve İncirlik Üs
sünün konumuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün 
cevabı (7/650) 

TÜRKİYE BÜYÜK M Î L L E T MECLİS BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın 
Doç. Dr. Abdullah G Ü L tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 04.04.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- 16 Mayıs 1960 tarihinde Resmi Gazcte'de yayınlanarak yürürlüğe 
giren 7480 sayılı kanım halen yürürlükte midir? Kanun'un 1. 
maddesinde yer alan; "Türkiye Hükümeti, tecavüze mukavemet 
etmeye azimlidir. Türkiye'ye karşı tecavüz vuk'unda, ABD Hükümeti , 
talebi üzerine Türkiye Hükümetivne yardım etmek için, karşılıklı 
olarak üzerinde anlaşmaya varabilecek şekilde ve Ortadoğu'da Sulh ve 
İstikran İdameyi İstihdaf Eden Müşterek Karar Sureti 'nde derpiş 
edildiği veçhile, silahlı kuvvetlerin kullanılması da dahil olmak üzere, 
ABD Anayasasına uygun gerekli her türlü harekete girişebilecektir" 
maddesi bugün nasıl uygulörvnak+odır ? 
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3- 29 Mart 1980 yılında ABD ile imzalanan Savunma ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması (SEİA)'nın kapsamı nedir? Bugün halen yürürlükte 
midir? Yürürlükte ise, Antlaşmanın 2. maddesinde dile getirilen: 

"Taraflar, ekonomik ve savunma konulan arasında yakın ilişkiler 
olduğunu ve sağlam bir savunmanın, sağlam ekonomiye dayandığı 
gerçeğini kabul ederek ve Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın 
üyeleri olarak karşılıklı sorumluluklarını yerine getirebilmek için 
birbirlerine yardım etmek amacıyla, Kuzey Atlantik Antlaşmasının 
ikinci maddesinde Öngörüldüğü üzere aralarındaki ekonomik 
işbirliğini, ticari, ekonomik, sınai, bilimsel ve teknolojik ilişkileri de 
kapsayacak biçimde geliştirmeye azami ölçüde çaba göstereceklerdir. 
Bu amaçla, Birleşik Devletler Hükümeti, Türkiye'nin kalkınma 
çabalarına, karşılıklı mutabakata varılmış mali ve teknik yardımları 
sağlamak için elinden gelen her türlü çabayı göstereceklerdir" 
örneğinde olduğu gibi, "elinden gelen her türlü çabayı 
göstereceklerdir" şeklindeki bu ve buna benzer muğlak ifadelerin 
açıklığa kavuşturulması düşünülmekte midir? 

4- İncirlik'in bugünkü statüsü nedir? Bilindiği kadarıyla üssün iki 
komutanı bulunmaktadır. 29 Mart 1980 tarihinde imzalanan SEİA'yı 
Tamamlayıcı 3 No'lu Anlaşma'nın 3. maddesine göre: 

"ABD Hükümeti, her tesise Birleşik DevletlerKuvvetleri'nin 
Komutanı sıfatıyla ve aynı zamanda Türk Tesis Komutanı ile tek 
temas noktası olarak görev yapacak bir subay atayacaktır. Türk Tesis 
Komutanı ve bu .şekilde atanan Birleşik Devletler subayı, kendi 
kuvvetleri ve münhasıran bunlar tarafından kullanılan teçhizat, 
malzeme ve yerler üzerinde komuta ve kontrol icra ederek, aynı 
zamanda bunların güvenliğini sağlayacak faaliyetlerin, bu anlaşmanın 
ruhuna ve hükümlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için 
yakın temas ve işbirliğini sürdürecekler ve tesisteki faaliyet ve teknik 
işlemlerin, bu anlaşma hükümlerine uygun olarak yürütülmesini 
sağlamalctan sorumlu olacaklardır", "ltirk Komutan, 'çevre güvenliği' 
de içinde olmak üzere, tesisin bir bütün olarak güvenlik ve düzeninden 
ve yerel Türk makamlarıyla ilişkilerinden sorumludur" hükümleri yer 
almaktadır. Buna göre Türk ve ABD'li komutanın yetkileri 
bakımından; 

- İncirlik üssünün asıl görevi Türk komutanın denetimi ve ilgisi 
dışında mıdır? 

- İncirlik Üssü'nün varlık nedeni olan harekatlar için 
kullanımında görev ve yetki ABD'ye mi aittir? Bu görev Türk 
makamlarının karışma, etki. ve yetkisinin dışında mıdır? 
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- 3 No'lu Tamamlayıcı Anlaşma'nm 4. maddesine göre; "Amaç, 
- görev, konum, tesis planı, silah ve mühimmat miktarları, ana teçhizat 

kalemleri kadrolan ve ABD kuvvet ve sivil unsur personel kadrolanna 
ilişkin ayrıntılar karşılıklı mutabakatla tespit edilecektir. Böylece izin 
verilen kuvvet ve kadro miktarlarındaki artışlar, yetkili Türk 
makamlarının ön iznine tabii olacaktır. Birleşik Devletler 
Hükümeti'nİn yetkili makamları, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 
yetkili makamlarına, Türk sivil personeli de dahil olmak üzere, 
tesislerden her birine atanmış personel miktarları ile görev teşkilatları 
hakkında üç ayda bir rapor vereceklerdir." Bu madde, anlaşmadaki 
şekliyle uygulanmış mıdır? ABD'li yetkili makamlar, Türk yetkililere 
tesislere neler getirildiği, hangi plan ve projelerin gündemde olduğuna 
ilişkin bilgi vermişler midir? Vermemişlerse bu konuyla ilgili olarak 
herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Yaptırımı nedir? 

5- İncirlik Uygulama Anlaşması'na, "Adana Askeri Terminal Kontrol 
Sahası İçinde Trafik Hizmetlerine Ait Usuller* başlığı altında yeni 
hükümler ilave edilmiştir. Yapılan bu ekin 2. tanım maddesi şöyledir: 
"Adana Terminal Kontrol Sahası (MTCA), merkezi İncirlik Tacın'ın 
oluşturduğu (3700N-3526 E) yarı çapı 50 deniz millik saha olup, 
İncirlik Hava Üssü'nii ve Adana Sivi Havaalanı'tu (Şakir Paşa) 
kapsar." Buna göre; ABD Hükümeti'nİn atadığı komutanın, üssün 
güvenliğini gerekçe göstererek bu alan içinde ne gibi tedbirler alma 
imkanı vardır? 

6- Anlaşmaya göre; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşik Devletler 
Hükümeti'nİn belirli Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek 
savunma tedbirlerine katılmasına izin verir" hükmü bulunmaktadır. 
Sözkonusu, "Müşterek savunma tedbirlerine katılma izni"nin sınırları 
nelerdir? 

7- Türkiye'de bulunan Amerikan personeline, hangi anlaşmalara göre 
işlem yapılmaktadır? Suç işlemeleri durumunda, hangi mahkemeler 
yetkilidir? 

8- ABD'nin, yıllardır İncirlik Üssü'nü ikili anlaşmalara aykın olarak 
istediği gibi kullandığı iddia edilmektedir. Bu iddiayı doğrulamak 
üzere şu örnek verilmektedir: 1974 yılında Türkiye, Londra 
Antlaşmasi'na dayanarak Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmuştur. Bu 
olay üzerine ABD, 5 Şubat 1975 tarihinde tek taraflı kararla 
Türkiye'ye ambargo uygulamıştır. Türkiye'de bu harekete karşı 1969 
yılında imzalanan anlaşmayı feshetmiş ve "Ortak Savunma 
Tesislerine el koyma karan almıştır. Ancak Amerika üslerden 
çıkarılamamış, hem dinlenme tesisleri, hem de İncirlik çalışmalarını 
sürdürmüştür. 
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Bu türden anlaşma ihlallerine karşı herhangi bir tedbir alınması 
düşünülmekte midir? Bu ihlallere karşı Türkiye nasıl bir yaptırım 
uygulama yetkisine sahiptir? 

9- ABD yetkilileri ile Meclis tezkeresinde yer almayan üslerin 
kullanılması konusunda bir mutabakat anlaşması yapılmış mıdır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Amerika Genel Mfldfir Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2003/ALGY/243701 
Konu : Soru Önergesi 

16.06.2003 

T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

îlgi: 02.06.2003 tarihli ve A.01O.GNSO. 10.00.02-7/650-1827/7439 sayılı yazıları. 

ftgi'de kayıtlı yazılan ekinde bir örneği sunulan önergedeki sorulara ilişkin yanıtlarımız 
ilişikte iki nüsha olarak takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
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1- Malumları olduğu üzere, Irak'ta 14 Temmuz 1958 tarihinde meydana gelen askeri ihtilal 
bağlamında Bağdat Paktı'nın (CENTO) durumunu ele almak için Irak hariç Pakt Üyeleri ile 
ABD'nin Dışişleri Bakanları, 28-29 Temmuz 1958 tarihinde Londra'da bir toplantı 
düzenlemişlerdir. Bu toplantı neticesinde yayınlanan ortak deklarasyonun 4üncü maddesi Pakt 
üyeleri ile ABD arasında güvenlik ve savunma amaçlı özel anlaşmalar imzalanabilmesini 
öngörmekteydi. Nitekim, bu hüküm tabunda, ABD ile Ankara'da 5 Mart 1959 tarihinde bir 
güvenlik ve savunma işbirliği anlaşması akdedilmiştir. Anılan anlaşma 9 Mayıs 1960 günü 
TBMM tarafından onaylanmıştır. Anlaşmanın 6ncı maddesinde "Bu Anlaşma imza tarihinden 
itibaren mer'iyete girecek ve iki Hükümetten birinin diğerine, Anlaşmaya son vermek 
hususundaki niyetini bildiren yazılı ihbarın alınmasından itibaren bir yıl daha mer'iyette 
kalacaktır." hükmü yer almaktadır. Bilindiği gibi Türkiye, bu anlaşmaya vücut veren ve giriş 
kısmında atıfta bulunulan CENTO'dan 16 Mart 1979 tarihinde ayrılmıştır. 

Esasen, Türkiye ile ABD'nin NATO bağlamındaki ittifakı, ülkelerin birbirlerine karşı 
savunma yükümlülükleri getiren bir düzenlemedir. 4 Nisan 1949 tarihinde imza edilen ve 
Türkiye'nin de 18 Şubat 1952 tarihinde katıldığı, NATO'yu kuran Kuzey Atlantik 
Antlaşması'nın 5inci maddesinde 'Taraflar, içlerinden birine veya birkaçına karşı Avrupa'da 
veya Kuzey Amerika'da vaki olacak silahlı bir tecavüzün bütün taraflara tevcih edilmiş bir 
tecavüz addedilmesi ve binnetice Taraflardan her birinin, böyle bir tecavüzün vukuu halinde, 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51 inci maddesiyle tanınan münferit veya müşterek meşru 
müdafaa hakkım kutlanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği yeniden tesisi ve temin 
için, silahlı kuvvet istimali de dahil olmak üzere, lüzumlu göreceği harekete, münferiden ve 
diğer Taraflarla mutabakat halinde hemen tevessül etmek suretiyle tecavüze uğrayan Tarafa 
veya Taraflara yardım eylemesi hususunda mutabık kalmışlardır." denilerek bu husus 
vurgulanmaktadır. 

3- Türkiye ile ABD arasında, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. ve 3. maddeleri çerçevesinde 
29 Mart 1980 tarihinde imzalanan ve 1981 yılında yürürlüğe giren "Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması" (SEİA), 19 Haziran 1951'de imzalanan ve ülksmizin 10 Mart 
1954 tarihinde taraf olduğu "Kuzey Atlantik Anlaşması'na Taraf Devletler Arasında 
Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşme/NATO/SOFA" ile birlikte, bugün için ülkemizdeki 
Amerikan askeri varlığının tabi olduğu esasları belirleyen temel belge olmaya devam 
etmektedir. SElA'nın beş yıllık yürürlük suresi 1985 yılında dolmuş ve 16 Mart 1987 yılında 
imzalanan "Ek Mektup" ile yürürlük süresi 18.12.1990 tarihine kadar uzatılmıştır. 1990 
yılından bu yana ise, Anlaşma, 7. maddesi uyarınca fesih ihbarında bulunulmamak suretiyle, 
birer yıllık sürelerle uzamaktadır. SEÎA, 1 ana metin ve 3 tamamlayıcı anlaşmadan 
oluşmaktadır. 

Bu anlaşma ile ABD'nin Türkiye'ye güvenlik yardımında bulunması ile ortak savunma 
anlayışına dayanarak TSK tesislerini kullanması, karşılıklı mükellefiyetler haline getirilmiş, 
ayrıca savunma sanayi ve ekonomi alanlarında işbirliğine ilişkin esaslar saplanmıştır. 

ABD'nin ülkemize yapmakta olduğu askeri ve ekonomik yardımlar SEÎA ile ahdi bir temel 
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oturmuştur. Bu alanda başlıca hükümler, SEİA'mn D ve İÜ, 1 Numaralı Tamamlayıcı 
Anlaşma ve 1987 tarihli Ek Mektup'ta yer almaktadır. 

SEİA bağlamındaki savunma sanayi işbirliği çerçevesinde özellikle tank modernizasyonu ve 
uçak yenileştinne alanlarında ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte askeri ve ekonomik 
yardımların düzey ve kalitesi 1992 yılından itibaren giderek düşmüş 1997'de kesilmiştir. 
Oluşan dengesizliğin düzeltilmesini amacıyla SEtA'mn 1993 ve 1998 yıllarında ABD 
tarafıyla müzakereler başlatılmıştır. Görüşmelerde mutabakata varılamamıştır. 

SEtA'mn temel istişare mekanizması olan ve Türk-Amerikan sivil askeri yetkililerin 
katılımıyla her yıl toplanan Yüksek Düzeyli Savunma Grubu (YDOSG) toplantılarında bu 
konu ABD tarafının dikkatine getirilmeye devam olunmaktadır. 

4- SEtA'mn 5. maddesinin 1. fikrası, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Hükümetinin 
belirli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tesislerimde müşterek savunma tedbirlerine 
katılmasına izin verir." hükmünü amirdir. Tesisler konusundaki 3 numaralı Tamamlayıcı 
Anlaşma çerçevesinde ABD Yönetimine müşterek savunma tedbirlerine katılma izni verilen 
TSK tesislerinin sayısı başlangıçta 12 iken, ABD tarafı bugün, yalnızca İncirlik'teki 10. 
Tanker Üssü tesisinden yararlanmaktadır. Sözkonusu Tamamlayıcı Anlaşma'mn 3 Numaralı 
Ek'i "İncirlik Tesisi Uygulama Anlaşması" başlığını taşımaktadır. İncirlik Tesisi'ndeki 
faaliyetlere ait esas ve usuller sözkonusu Ek'te düzenlenmektir. Türk Komutası altındaki bu 
tesisteki tüm faaliyetler de, tabiatıyla, 10. Tanker Os Komutanlığımızın bilgisi dahilinde icra 
edilmektedir. Öte yandan, Tesisler Konusunda 3 Numaralı Tamamlayıcı Anlaşma'nm 4. 
maddesinde belirtilen hususlar yakından takip edilmekte ve uygulamaya titizlikle devam 
edilmektedir. 

5- "Adana Askeri Terminal Kontrol Sahası İçinde Hava Trafik Hizmetlerine Ait Usuller" 
SEİA dahilindeki incirlik Uygulama Anlaşmasına ek olarak bulunmaktadır. Sözkonusu ekte 
Adana Terminal Kontrol Sahasına (MTCA) ilişkin bir alan tanımının yapılması, uluslararası 
hava trafik kontrolü kuralları uyarınca bu bölge içerisine giren hava taşıtlarının emniyetli 
geçişi, iniş ve kalkışının Bağlanabilmesine yöneliktir. MTCA'daki uçuşları yönlendiren 
İncirlik Kulesi ve İncirlik Yaklaşma Kontrolü ise Türk tesis komutanının sorumluluğu 
altındadır. ABD personeli, sadece ABD kuvvetleri için kiralanan sivil ABD uçakları dahil, 
ABD askeri uçaklarının kontrolünden sorumlu ve yetkilidir. ABD temsilcisi komutanın bu 
bölgenin güvenliğine ilişkin herhangi bir tedbir alması mümkün değildir. 

6-SEİA'mn 5.Madde 4. fıkrası "Bu Anlaşmada öngörülen savunma işbirliğinin şumülü Kuzey 
Atlantik Adlaşmasından doğan yükümlülükler ile sınırlı olacaktır." hükmünü amirdir. Başka 
bir deyişle SEİA, müşterek savunma ilişkilerinin çerçevesini, NATO alam ve 
yülcümlülükleriylc sınırlı tutmaktadır. 

7- SEİA' nın 5.Madde 3. fikrası uyarınca, bu anlaşmanın amaçlan için Türkiye'de bulunan 
veya atanmış ABD kuvvet ve sivil unsurları ve bunların yakınları, kısaca NATO/SOFA olarak 
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da bilinen 19 Haziran 1951 tarihli "Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasında 
Kuvvetlerin Statüsüne Dair SözleşmeVye tabidir. Sözkonusu yabancı unsurlann yargılanma 
yetkileri meselesinin çerçevesini, ABD ile aramızda NATO/SOFA'nın uygulanmasına 
yönelik olarak 23 Haziran 1954 tarihli Anlaşma, bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin 16 
Temmuz 1956 tarihli Anlaşma ve 24 Eylül 1968 tarihli Resmi Vazife Sırasında işlenen 
Suçlarla İlgili Anlaşma belirlemiştir. 

1954 tarihli anlaşmaya göre "gönderen devletin askeri makamları, mevzuatlarının kendilerine 
bahşettiği cezai ve inzibati kaza salahiyetini, kendi askeri kanunlarına tabi bütün şahıslar 
hakkında kabul eden devletin ülkesinde kullanmak hakkını haizdir". Kabul eden devlet ise 
"...kabul eden devlet ülkesinde işlenen ve bu devletin kanunlanna göre cezayı mültezim olan 
suçlar dolayısıyla bir kuvvet veya sivil unsur mensupları ile yakınları üzerinde kaza 
salahiyetini haiz olacaktır." Dolayısıyla, eylemler hangi ülkenin yasalarına göre suç ise o ülke 
yargılama yetkisini haiz bulunmaktadır. Gönderen ve kabul eden devlet tarafından da suç 
olarak nitelendirilen bir eylemin varlığı halinde ise, sözkonusu suçun resmi bir görevin ifası 
sırasında işlenip işlenmediği önem taşımaktadır.Bu çerçevede, suç, resmi bir görevin ifası 
sırasında işlenmiş ise, yargılama yetkisi gönderen devlete aittir. Sanığın suçu işlediği sırada 
resmi görevli olup olmadığının tespitine ilişkin süreç 24 Eylül 1968 tarihli Anlaşmada 
belirlenmiştir. 

8-Yukarıda da arzedildiği üzere, İncirlik Üssü, Kuzey Atlantik Andlaşması'nın II. ve m. 
Maddelerine uygun olarak, Türkiye ile ABD'nin üzerinde mutabık kaldıkları SEÎA 
çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu üssün görev yönergesi, Türkiye'nin NATO ittifakı 
çerçevesindeki yükümlülükleriyle de yakından ilgilidir. 

9- Ülkemizde yabancı asker bulundurma ve bu bağlamda askeri tesisleri kullandırmaya ilişkin 
hukuki zemini, Anayasamızın 92. maddesi gereği, TBMM'nin aldığı kararlar teşkil 
etmektedir. Bu itibarla, askeri üslerimizin TBMM'nin bilgisi ve iradesi dışında 
kullandırılması sözkonusu değildir. ABD tarafıyla ahiren varılan mutabakatın çerçevesini de 
TBMM'nin 6 Şubat 2003 tarihinde almış olduğu karar belirlemektedir. 

u l l a h G Ü L 
ileri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

- 1 3 8 -



T.B.M.M. B : 100 1 .7 .2003 0 : 3 

1- Malumları olduğu üzere, Irak'ta 14 Temmuz 1958 tarihinde meydana gelen askeri ihtilal 
bağlamında Bağdat Pakü'nın (CENTO) durumunu ele almak için Irak hariç Pakt üyeleri ile 
ABD'nin Dışişleri Bakanları, 28-29 Temmuz 1958 tarihinde Londra'da bir toplantı 
düzenlemişlerdir. Bu toplantı neticesinde yayınlanan ortak deklarasyonun 4üncÜ maddesi Pakt 
üyeleri ile ABD arasında güvenlik ve savunma amaçlı özel anlaşmalar imzalanabilmeğini 
Öngörmekteydi. Nitekim, bu hüküm tahtında, ABD ile Ankara'da 5 Mart 1959 tarihinde bir 
güvenlik ve savunma işbirliği anlaşması akdedilmiştir. Anılan anlaşma 9 Mayıs 1960 günü 
TBMM tarafından onaylanmıştır. Anlaşmanın 6ncı maddesinde "Bu Anlaşma imza tarihinden 
itibaren mer'iyete girecek ve iki Hükümetten birinin diğerine, Anlaşmaya son vermek 
hususundaki niyetini bildiren yazılı ihbarın alınmasından itibaren bir yıl daha mer'iyette 
kalacaktır." hükmü yer almaktadır. Bilindiği gibi Türkiye, bu anlaşmaya VÜCUT, veren ve giriş 
kısmında atıfla bulunulan CENTO'dan 16 Mart 1979 tarihinde ayrılmıştır. 

Esasen, Türkiye ile ABD'nin NATO bağlamındaki ittifakı, ülkelerin birbirlerine karşı 
savunma yükümlülükleri getiren bir düzenlemedir. 4 Nisan 1949 tarihinde imza edilen ve 
Türkiye'nin de 18 Şubat 1952 tarihinde katıldığı, NATO'yu kuran Kuzey Atlantik 
Antlaşması'nın 5inci maddesinde 'Taraflar, içlerinden birine veya birkaçına karşı Avrupa'da 
veya Kuzey Amerika'da vaki olacak silahlı bir tecavüzün bütün taraflara tevcih edilmiş bir 
tecavüz addedilmesi ve binnetice Taraflardan her birinin, böyle bir tecavüzün vukuu halinde, 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51 inci maddesiyle tanınan münferit veya müşterek meşru 
müdafaa hakkım kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği yeniden tesisi ve temin 
için, silahlı kuvvet istimali de dahil olmak üzere, lüzumlu göreceği harekete, münferiden ve 
diğer Taraflarla mutabakat halinde hemen tevessül etmek suretiyle tecavüze uğrayan Tarafa 
veya Taraflara yardım eylemesi hususunda mutabık kalmışlardır." denilerek bu husus 
vurgulanmaktadu-. 

3- Türkiye ile ABD arasında, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. ve 3. maddeleri çerçevesinde 
29 Mart 1980 tarihinde imzalanan ve 1981 yılında yürürlüğe giren "Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması" (SEÎA), 19 Haziran 1951'de imzalanan ve ülkemizin 10 Mart 
1954 tarihinde taraf olduğu "Kuzey Atlantik Anlaşması'na Taraf Devletler Arasında 
Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşme/NATO/SOFA" ile birlikte, bugün için Ülkemizdeki 
Amerikan askeri varlığının tabi olduğu esasları belirleyen temel belge olmaya devam 
etmektedir. SEİA'mn beş yıllık yürürlük süresi 1985 yılında dolmuş ve 16 Mart 1987 yılında 
imzalanan "Ek Mektup" ile yürürlük süresi 18.12.1990 tarihine kadar uzatılmıştır. 1990 
yılından bu yana ise, Anlaşma, 7. maddesi uyarınca fesih ihbarında bulunulmamak suretiyle, 
birer yılhk sürelerle uzamaktadır. SEİA, 1 ana merin ve 3 tamamlayıcı anlaşmadan 
oluşmaktadır. 

Bu anlaşma ile ABD'nin Türkiye'ye güvenlik yardımında bulunması ile ortak savunma 
anlayışına dayanarak TSK tesislerini kullanması, karşılıkb mükellefiyetler haline getirilmiş, 
ayrıca savunma sanayi ve ekonomi alanlarında işbirliğine ilişkin esaslar saptanmıştır. 

ABD'nin ülkemize yapmakta olduğu askeri ve ekonomik yardımlar SEÎA ile ahdi bir temel 
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oturmuştur. Bu alanda başlıca hükümler, SEİA'nın ü ve m, 1 Numaralı Tamamlayıcı 
Anlaşma ve 1987 tarihli Ek Mektup'ta yer almaktadır. 

SEİA bağlamındaki savunma sanayi işbirliği çerçevesinde özellikle tank modernizasyonu ve 
uçak yenileştirme alanlarında .ilerleme kaydedilmiştir. Bununla j>^^teAj^erj ve ekonomik 
yardımlann düzey ve kaÜtest 1992 yılından itibaren giderek -düşmüş* 1997'de kesilmiştir. 
Oluşan dengesizliğin düzeltilmesini amacıyla SEÎA'nm 1993 ve 1998 yıllarında ABD 
tarafıyla müzakereler başlaölnuşttr.Göıuşmelerde mutabakata varılamamıştır. 

SEÎA'nm temel istişare mekanizması olan ve Türk-Amerikan sivil askeri yetkililerin 
katılımıyla her yıl toplanan Yüksek Düzeyli Savunma Grubu (YDOSG) toplantılarında bu 
konu ABD tarafının dikkatine getirilmeye devam olunmaktadır. 

4- SEİA'nın 5. maddesinin 1. fıkrası, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti» ABD Hükümetinin 
belirli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tesislerimde müşterek savunma tedbirlerine 
katılmasına izin verir." hükmünü amirdir. Tesisler konusundaki 3 numaralı Tamamlayıcı 
Anlaşma çerçevesinde ABD Yönetimine müşterek savunma tedbirlerine katılma izni verilen 
TSK tesislerinin sayısı başlangıçta 12 iken, ABD tarafı bugün, yalnızca İncirlikteki 10. 
Tanker Üssü tesisinden yararlauraaktadır. Sözkonusu Tamamlayıcı Anlaşraa'nm 3 Numaralı 
Ek'i "İncirlik Tesisi Uygulama Anlaşması" başlığım taşımaktadır. İncirlik Tesisi'ndeki 
faaliyetlere ait esas ve usuller sözkonusu Ek'te düzenlenmektir. Türk Komutası altındaki bu 
tesisteki tüm faaliyetler de, tabiatıyla, 10. Tanker Üs Komutanlığımızın bilgisi dahilinde icra 
edilmektedir, öte yandan, Tesisler Konusunda 3 Numaralı Tamamlayıcı Anlaşma'mn 4. 
maddesinde belirtilen hususlar yakından takip edilmekte ve uygulamaya titizlikle devam 
edilmektedir. 

5- "Adana Askeri Terminal Kontrol Sahası İçinde Hava Trafik Hizmetlerine Ait Usuller" 
SEİA dahilindeki İncirlik Uygulama Anlaşmasına ek olarak bulunmaktadır. Sözkonusu ekte 
Adana Terminal Kontrol Sahasına (MTCA) ilişkin bir alan tanımının yapılması, uluslararası 
hava trafik kontrolü kuralları uyarınca bu bölge içerisine giren hava taşıtlarının emniyetli 
geçişi, iniş ve kalkışının sağlanabitmesine yöneliktir. MTCA'daki uçuşları yönlendiren 
İncirlik Kulesi ve İncirlik Yaklaşma Kontrolü ise Türk tesis komutanının sorumluluğu 
altodadır. ABD personeli, sadece ABD kuvvetleri için kiralanan sivil ABD uçakları dahil, 
ABD askeri uçaklarının kontrolünden sorumlu ve yetkilidir. ABD temsilcisi komutanın bu 
bölgenin güvenliğine ilişkin herhangi bir tedbir alması mümkün değildir. 

6-SEİA'nın 5.Madde 4. fıkrası "Bu Anlaşmada öngörülen savunma işbirliğinin şumülü Kuzey 
Atlantik Adlanmasından doğan yükümlülükler ile sınırlı olacaktır." hükmünü amirdir. Başka 
bir deyişle SEÎA, müşterek savunma ilişkilerinin çerçevesini, NATO alam ve 
yükümlülükleriyle sınırlı tutmaktadır. 

7- SEİA'nın 5.Madde 3. fikrası uyarınca, bu anlaşmanın amaçlan için TüTkiye'de bulunan 
veya atanmış ABD kuvvet ve sivil unsurları ve bunların yakınları, kısaca NATO/SOFA olarak 
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da bilinen 19 Haziran 1951 tarihli "Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasında 
Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme"ye tabidir. Şözkonusu yabancı unsurların yargılanma 
yetkileri meselesinin çerçevesini, ABD ile aramızda NATO/SOFA'nın uygulanmasına 
yönelik olarak 23 Haziran 1954 tarihli Anlaşma, bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin 16 
Temmuz 1956 tarihli Anlaşma ve 24 Eylül 1968 tarihli Resmi Vazife Sırasında işlenen 
Suçlarla İlgili Anlaşma belirlemiştir. 

1954 tarihli anlaşmaya göre "gönderen devletin askeri makamları, mevzuatlarının kendilerine 
bahşettiği cezai ve inzibati kaza salahiyetini, kendi askeri kanunlarına tabi bütün şahıslar 
hakkında kabul eden devletin ülkesinde kullanmak hakkmı haizdir". Kabul eden devlet ise 
"...kabul eden devlet ülkesinde işlenen ve bu devletin kanunlanna göre cezayı mültezim olan 
suçlar dolayısıyla bir kuvvet veya sivil unsur mensupları ile yalanlan üzerinde kaza 
salahiyetini haiz olacaktır." Dolayısıyla, eylemler hangi ülkenin yasalarına göre suç ise o ülke 
yargılama yetkisini haiz bulunmaktadır. Gönderen ve kabul eden devlet tarafindan da suç 
olarak nitelendirilen bir eylemin varlığı halinde ise, şözkonusu suçun resmi bir görevin ifası 
sırasında işlenip işlenmediği önem taşımaktadınBu çerçevede, suç, resmi bir görevin ifası 
sırasında işlenmiş ise, yargılama yetkisi gönderen devlete aittir. Sanığın suçu işlediği sırada 
resmi görevli olup olmadığının tespitine ilişkin süreç 24 Eylül 1968 t&rihli Anlaşmada 
belirlenmiştir. 

8-Yukanda da arzedildiği üzere, İncirlik Üssü, Kuzey Atlantik Andlaşması'nın II. ve m. 
Maddelerine uygun olarak, Türkiye ile ABD'nin üzerinde mutabık kaldıkları SEtA 
çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu üssün görev yönergesi, Türkiye'mi NATO ittifakı 
çerçevesindeki yükümlülükleriyle de yakından ilgilidir. 

9- Ülkemizde yabancı asker bulundurma ve bu bağlamda askeri tesisleri kullandırmaya ilişkin 
hukuki zemini, Anayasamızın 92. maddesi gereği, TBMM'nin aldığı kararlar teşkil 
etmektedir. Bu itibarla, askeri ünlerimizin TBMM'nin bilgisi ve iradesi dışmda 
kullandırılması şözkonusu değildir. ABD tarafıyla ahiren varılan mutabakatın çerçevesini de 
TBMM'nin 6 Şubat 2003 tarihinde almış olduğu karar belirlemektedir. 
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17.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Emniyet Teşkilatı görevlileriyle okullarda or
tak eğitim çalışmaları yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/658) 

TBMM BAŞKANLIĞPN A 

Aşağıdaki soruların yazdı olarak Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin 
Çelik'in yanıtlamasını dilerim. 

Saygılarımla. 
< t < K ^ 

Mustafa Gaz&cı 
CHP Denizli Milletvekili 

1- Kimi illerdeki okullarda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güvenlik 
Birimleri yetkinlerinin ortaklaşa eğitim çalışmaları yaptığı doğru 
mudur? 

2- Bu eğitim çalışmaları hangi yasaya göre yapılmaktadır? 
Buralarda konuşma yapanlann öğretmenlikle bir ilgisi var mıdır? 
Bakanlık olarak hangi konularda, kimlerin eğitim çalışması 
yapacağına önceden izin verdiniz nü? 

3- 20.03.2003 tarihinde Diyarbakır Anadolu Lisesi 2. sınıf 
öğrencilerine "iç tehditler" başlıklı bir konu anlatılırken Bergama 
Köylülerinin siyanürle altın aramaya karşı verdikleri 
mücadelelerinin kötü örnek olarak anlatıldığı, bu mücadeleye 
Önderlik edenlerin bankalarda milyonlarca dolarları olduğu yani 
dış ülkelerden rüşvet aldıkları izlenimi veren sözler edildiği doğru 
mudur? 

4- Yine bu çalışmadaki sinevizyon gösterisinde Bergama köylülerine 
destek veren KESK, TMMOB gibi yasal kuruluşlarla adlarının 
geçtiği doğru mudur? 

5- Yargı kararı olmadan insanların ve çevrelerini korumaya çalışan 
Bergama Köylülerimin liseli çocuklara kötü örnek olarak < 
gösterilmesi demokratik hukuk devletinin ölçütleriyle ve insan 
haklarıyla bağdaşmakta mıdır? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ ( 8 X 5 Vtl6 /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 02.06.2003 tarihli ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/658-1964 sayılı 
yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCl'nın "Emniyet Teşkilâtı görevlileriyle 
okullarda ortak eğitim çalışmaları yapıldığı iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Bakanlığımıza, söz konusu faaliyetle ilgili olarak, biri bu soru önergesiyle 
Diyarbakır'da, diğeri insan Haklan Demeği Bingöl Şubesinin müracaatıyla Bingöl'de 
ilköğretim okuUannda öğrenim gören öğrencilere şiddet içerikli film gösterildiğine ilişkin 
olmak üzere iki iddia intikal etmiştir. Banlarla ilgili olarak valiliklerden alınan bilgilerden; 

a) Diyarbakır merkez ve ilçelerindeki orta öğretim kurumlarınm ikinci sınıilaruıa 
devam eden ve Millî Güvenlik Bilgisi Dersi gören öğrencilere yönelik olarak, 7'nci Kolordu 
Komutanlığının işbirliği ile "Neden Hedef Türkiye" konulu konferansın düzenlenmesi 
hususunda Valilik Makamından Onay alındığı ve bu Onaya istinaden programın Kolordu 
Komutanlığı personelince uygulandığı, 

b) Bingöl'de, 49'uncu îc Güvenlik Tugay Komutanlığının yazılarına istinaden 
Valilikçe alman onay gereğince İl merkezindeki ilköğretim okullarının 6., 7. ve 8. sınıf 
öğrencileri ile lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, yalnızca eğitici film ve konserden 
oluşan bir dizi faaliyet icra edildiği ve şiddet içerikli bir filmin seyrettirilmediği 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. ^^-j ^^ rf y 

(j^DOföseyi*ÇELİK S 
Millî Eğitim Bakanı \ 
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18.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, Avrasya İşbirliği Eylem Planına, İsrail ile yapılan 
anlaşmalara ve Kuzey Irak'tan silah kaçakçılığı yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/660) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularınım Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak 
cevaplan din imasını arz ederim. 

fchraet KURT 
ısun Milletvekili. 

SORU I: Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında aktcdilen 16 Kasım 2001 
tarihli Avrasya İşbirliği Eylem Planı'mn alternatif bir Avrasya Birliği olduğu doğru mudur? 

SORU 2: Avrasya Birliği oluşturulması cihetin de,OrtaAsya ülkeleri ile şu an itibariyle 
gelinen nokta nedir? 

SORU 3: Avrasya İşbirliği Eylem Planı metni ile ügili kamuoyunun bilgilendirilmemesinin 
sebebi nedir? 

SORU 4: Uluslararası terörizmle .örgütlü suçlarla , ayrıca uyuşturucu ve psikoterapik 
maddeler ile silahların yasadışı dolaştmıyla mücadele çerçevesinde İsrail ile aktedilen. işbirliği 
anlaşmalarının; 

a) Ulusal çıkarlara aykırılık teşkil eden boyutları var mıdır? 
b) İşbirliği anlaşmalarına göre uluslararası terörizme karşı alınan güvenlik 

tedbirlerinde kaledilen mesafe nedir? 
c) Terörist ilan edilen gruplar hangileridir? 
d) Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde katedilen mesafe hangi boyutlardadır? 
e) Uluslararası silah kaçakçılığında yapılan çerçeve anlaşmalarına göre tespit edilen 

suç örgütlerine karşı ne kadar mesafe alınmıştır? 

SORU 5 : Birinci Körfe2 Savaşından bu yana , Kuzey Irak'tan ülkemize yönelik göç 
hareketlerinde silah kaçakçılığı yapan örgütlere rastlanılmış mıdır? Zaptedilen ve müsadere 
edilen silahlar hangi marka ve Ülke menşelidir? Bu yöndeki İstatistik rakamları nedir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2003/SPGY/239371 
Kona : Yazılı Soru önergesi 

11.06.2003 
SÜRELİ-ÇOKtVEDl 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

İlgi: 02.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.O2-1964 sayılı yazılan. 

Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Kurt'un 7/660 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET KURT'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasmda aktedilen 16 Kasım 2001 tarihli 
Avrasya işbirliği Eylem Planı' nın alternatif bir Avrasya Birliği olduğu doğru mudur? 
Avrasya Birliği oluşturulması cihetinde, Orta Asya Ülkeleri ile şu aa itibariyi* ajullınjft 
nokta nedir? 
Avrasya İşbirliği Eylem Plaau metni ile ilgili kamuoyunun bilgjleaıaHrilmaaaasinin sebebi 
nedir? 
Uluslararası terörizmle, örgütlü suçlarla, ayrıca uyuşturucu ve psikotıopik maddeler ile 
silahların yasadışı dolaşunıyla mücadele çerçevesinde İsrail ile aktedilen işbirliği 
anlaşmalarının; 

a. Ulusal çıkarlara aykırılık teşkil eden boyutları var mıdır? 
b. İşbirliği anlaşmalarına göre uluslararası terörizme karşı alınan güvenlik 

tedbirlerinde katedilcn mesafe nedir? 
c. Terörist ilan edilen gruplar hangileridir? 
d. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde katedilen mesafe hangi boyutlardadır? 
e. Uluslararası silah kaçakçılığında yapılan çerçeve anlaşmalarına göre tespit edilen 

suç örgütlerine karşı ne kadar mesafe alınmıştır? 
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5. Birinci Körfez Savaşından bu yana, kuzey Irak'tan ülkemize yönelik göç hareketlermde 
silah kaçakçılığı yapan örgütlere rastlanılmış mıdır? Zaptedilen ve müsadere edilen 
silahlar hangi marka ve ülke menşelidir? Bu yöndeki istatistik rakamlar nedir? 

YANITLAR: 

1. 1990'larda soğuk savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılması gibi tarihi 
gelişmelerle birlikte, 500 yılı bir geçmişe dayanan Türkiye-Rusya ilişkilerinin her iki 

. ülkenin de menfaatine olacak şekilde geliştirilmesi olanağı doğmuştur. 

Nitekim, Türk-Rus ilişkileri Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki dönemde başta 
ekonomik, ticari ve enerji olmak üzere birçok alanda önemli gelişmeler kaydetmiştir. 

Türkiye ve Rusya Federasyonu, siyasi, ekonomik, askeri ve stratejik yönlerden Avrasya 
coğrafyasının başlıca iki ülkesidir. Bölgedeki karşılıklı çıkarlar, Türkiye ve Rusya 
Federasyonu'nun birbirlerine ve bölge ülkelerine olumsuz yansımaları olabilecek bir 
rekabet yaklaşımı içinde hareket etmeleri yerine, ekonomik kaynaklarım da birlikte 
değerlendirebilecekleri bir işbirliği ve ortaklık tesis etmelerinin yararlı olacağı 
değerlendirmesini ortaya çıkarmıştır. 

Avrasya'da işbirliği konusunda ilk sistematik yaklaşım RF Dışişleri Bakanı Igor 
lvanov'un 2001 Haziran ayında ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında Türkiye 
tarafından gündeme getirilmiştir. Tarafımızdan Avrasya platformunda çizilen işbirliği 
vizyonu Ivanov tarafından da paylaşılmış, bu çerçevede değerlendirme alışverişinde 
bulunulmuş, Türkiye ve Rusya'nın sözkonusu coğrafya üzerinde bölgenin istikrar ve 
refahına katkıda bulunacak şekilde işbirliği yapma ve ortak projeler gerçekleştirme 
imkanına sahip bulundukları görüşü paylaşılmış, bu potansiyelin değerlendirilmesinin ikili 
ilişkiler üzerinde de olumlu etkiler doğuracağı hususunda görüş birliğine varılmıştır. 

Ayrıca, iki ülke arasında Avrasya'da yapılabilecek işbirliğinin parametrelerini belirlemek 
üzere Dışişleri Bakanlıkları arasında bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulması ve bir 
Eylenı Planı hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bilahare, Moskova ve Ankara'da yapılan 
toplantılarla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Avrasya'da 
İşbirliği Eylem Planı İkili İşbirliğinden Çok Boyutlu Ortaklığa" başlıklı belge 16 Kasım 
2001 günü New York'ta Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmıştır. 

Eylem Planında, ilişkilerimizin belirleyici unsurları olan temel ilkeler geleceğe yönelik bir 
perspektif içinde vurgulanmakta, bölgesel düzeyde işbirliğinin geliştirilmesinin Türk-Rus 
ilişkilerinin önümüzdeki döneminin ağırlıklı gündem maddelerinden birini oluşturacağı 
kaydedilmekte, bu doğrultuda danışma ve işbirliği alanlarım değerlendirmek üzere 
OÇG'nin çalışmalarında süreklilik olacağı ve gerektiğinde alt gruplar kurabileceği 
belirtilmektedir. 

Kylem Plaru'nda öngörülen ilke ve hedefler doğrultusunda atılacak adımların ve 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin, ikili düzeyde güven ortamını güçlendirerek. Türk-Rus 
ilişkilerinde ileri ortaklık düzeyine erişilmesi sürecine katkı sağlayacağı, ikili/bölgesel 
işbirliğini teşvik edici ve yönlendirici bir rol üstleneceği, ticari ilişkilerimizde son 
zamanlarda hissedilen iyileşme egiii.-r.inin ivme kazanmasına yardımcı olacağı 
dü.vünülmekted ir. 

Avrasya'da İşbirliği Eylem Planı, Türkiye'nin mevcut uluslararası ve ikili açılım ve 
ilişkilerine bir alternatif teşkil etmemektedir. Çnk yönlü dış politikamız çerçevesinde 
ülkemizin, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, bilimsel alanlarda ve terörizm, uyuşturucu 
kaçakçılığı gibi sımraşan tehditlerle mücadele hususunda işbirliği imkanlarını artırıcı ve 
zenginleştirici niteliktedir. 
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2. Rusya Federasyonu'yla imzalanmış olan Avrasya İşbirliği Eylem Planı bir "Avrasya 
Birliği" oluşturmaya yönelik değildir. Bu itibarla, Orta Asya ülkeleriyle "Avrasya Birliği" 
oluşturma gibi herhangi bir girişim veya temas sözkonusu olmamıştır. 

3. Avrasya İşbirliği Eylem Planı'na ilişkin ayrıntılı bir not zamanında basına dağıtılmıştır. 
Bu notun bir örneği ekte takdim (alınmaktadır. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve 
Psikotrop Madde Kaçakçılığı ve Kullanımı, Terörizm ve Diğer Ağar Suçlarla Mücadelede 
İşbirliği Anlaşması" Kudüs'te 3 Kasım 1994'te iki ülke Başbakanlarraca imzalanmış, 
Bakanlar Kurulunca onaylanarak 15 Ocak 1995 günlü Resmi üazetc'de yayınlanmış ve 4 
Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Anlaşma bugüne kadar İsrail dışında 43 ülkeyle imzalanmış bulunan ikili güvenlik 
işbirliği anlaşmalarından farklı düzenlemeler içermemektedir. 

Sözkonusu Anlaşma çerçevesindeki işbirliği iki ülke İçişleri Bakanlıklarınca 
yürütülmektedir. Bu çerçevede, Anlaşma hükümleri uyarınca iki ülke İçişleri Bakanlıkları 
yetkililerinden oluşan Ortak Komisyon'un ilk toplantısı 15-18 Ekim 2001 tarihlerinde 
Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 

5. Kuzey Irak'la irtibatlı bu tür bilgilerin Genelkurmay Başkanlığı, içişleri Bakanlığı ve MİT 
Müstcsarlığı'ndan edinilebileceği düşünülmektedir. 

AVRASYA'DA İŞBİRLİĞİ EYLEM PLANI 

İkili İşbirliğinden Çok Boyutlu Ortaklığa başlığını taşıyan "Avrasya'da İşbirliği Eylem 
Planı "nda, dünyada meydana gelen köklü değişikliklerin Türkiye ile Rusya'ya, ikili ve 
bölgesel işbirliğini her alanda dostluk ve karşılıklı güven ruhuyla geliştirecekleri yeni bir 
dönem açtığı ve bu çerçevede iki ülkenin, mevcut ilişkilerini güçlendirilmiş yapıcı ortaklık 
düzeyine taşımak hususunda kararlı olduktan vurgulanmaktadır. 

İki ülke arasındaki bu ortaklığın ilkelerinin dayandığı 25 Mayıs 1992 tarihli "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları Hakkındaki Anlaşma"ya 
atıfta bulunulan Plan'da, tarafların Birleşmiş Milletler Şarta amaç ve ilkelerine olan 
bağlılıkları ile BM'nin daha da güçlendirilmesine ve dünya meselelerindeki merkezi rolünün 
pekiştirilmesine katkıda bulunmak yönündeki temennileri dile getirilmektedir. 

Aynca, devletlerin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerinin 
vazgeçilmez olduğu teyid edilmekte, iki ülkenin BM, AGtT ve diğer uluslararası örgütlerdeki 
işbirliğini geliştirecekleri kaydedilmektedir. 

Plan'da iki ülkenin, tarih, kültür ve ortak coğrafyadan kaynaklanan Avrupa ve Asya 
özelliklerini paylaştıktan, Avrasya'da banş, istikrar, uluslararası hukuk, demokrasi, insan 
haklan ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi konusunda mutabık olduklan, bu ortak 
anlayış ve yeni işbirliği olanaklannın ikili ilişkilerimize yeni bir boyut, derinlik ve perspektif 
getireceği vurgulanmaktadır. 

Aynca, Avrasya'daki diyalog ve işbirliğinin bu bölgedeki ihtilaflara banşçı, adil ve 
kalıcı çözümler ile anlaşmazlıklara siyasi çözümler getirilmesine de olumlu katkıda 
bulunacağı inancı paylaşılmaktadır. 
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Eylem Plam'nda uluslararası terörizm konusuna da değinilmekte ve iki ülkenin, 
sadece uluslararası toplumun ortak çabaları ile etkin bir şekilde mukabele edilebilecek 
sınıraşan tehditler olarak algıladıkları uluslararası terörizm, organize suçlar ve aşırıcılığın 
yanısıra uyuşturucu, psikotropik maddeler ve silah kaçakçılığı olgusu ile mücadelede 
işbirliğini geliştirme niyetinde oldukları kaydedilmekte, bu meyanda iki ülke arasında bu 
alanda imzalanmış olan anlaşmalara atıfta bulunularak tarafların sozkonusu sorunlar 
üzerindeki danışmalarını yoğunlaştırmak hususunda arzulu oldukları dile getirilmektedir. 

Türkiye ve Rusya'nın ikili ve çok-tarafh ekonomik ilişkilerini artırmak hususundaki 
isteklerinin de dile getirildiği Plan'da, tarafların, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, turizm ve 
çevre gibi alanlarda işbirliği imkanlarını değerlendirmenin yararı vurgulanmakta, Avrasya 
bölgesindeki güçlü ticari ve ekonomik işbirliğinin iki ülkeyi çok taraflı ortaklığa 
yönlendireceği ifade edilmekte, KEK'in çalışmalarının önemi vurgulanmakta ve iki ülke 
girişimcileri daha kapsamlı işbirliğine özendirilmektedirler. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile BLACKSEAFOR'un bölgesel ekonomik 
istikrara ve güvene katkısından bahsedilmekte, tarafların Has'ar-Karadeniz Bölgesinin ihracat 
ve transit potansiyelinin geliştirilmesine katkıda ve bu konuda danışmalarda bulunma arzuları 
dile getirilmektedir. Ayrıca Plan'da, enerji alanı ikili ve bölgesel işbirliğinin önemli bir 
parçası olarak mütalaa edilmekte, Mavi Akım Projesi'nin Türkiye ile Rusya arasındaki yapıcı 
ortaklığın daha da geliştirilmesinin ana unsurlarından biri olduğu kaydedilmektedir. 

Güven ve karşılıklı anlayışın ikili ilişkilerin yanısıra Avrasya bölgesindeki işbirliğinin 
de temel şartlarından biri olduğu vurgulanmakta, her alanda açıklık, şeffaflık ve karşılıklı 
güvenin bu işbirliğinin başarısında önemli bir rol oynayacağı dile getirilmektedir. 

Planda, tarafların mevcut iyi ilişkilerini, siyasi danışmalarını ve ekonomik işbirliği 
alanındaki deneyimlerini Avrasya boyutuna da taşıma ve böylece ikili ilişkilerinde yeni ve 
yüksek bir düzeye ulaşma kararlılığında olduklarının altı çizilmekte, yeni işbirliği 
platformunu çeşitli açılardan değerlendirmek üzere iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 
oluşturulan Ortak Çalışma Grubu' mın, çok boyutlu ortaklığı hedefleyen işbirliğinin temel 
ilkeleri ve yönelimleri hususunda somut öneriler hazırlayacağı, dönüşümlü ve düzenli olarak 
Ankara ve Moskova'da toplanacağı ve Plan'ın uygulanmasına ilişkin çalışmalarının 
sonuçlarını belirli aralıklarla Dışişleri Bakanlarına sunacağı belirtilmektedir. 

Eylem Plam'nda ayrıca, Avrasya bölgesindeki gelişmelerin daha iyi 
değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla her iki ülkenin akademisyenleri ile dış politika 
düşünce kuruluşlarının kendi aralarında işbirliği yapmaya ve akademisyenlerin Ortak Çalışma 
Grubu toplantılarına katılmaya teşvik edilecekleri ifade edilmektedir. 

Eylem Plam'nda son olarak işbirliği yapılabilecek alanlar sıralanmaktadır. 
* * * 

DANIŞMA V E İŞBİRLİĞİ ALANLARI 

SİYASİ 

• Balkanlar 
- Güney Kafkasya 
• Orta Asya 
• Afganistan 
• Kıbrıs 
• Orta Doğu-lrak 
• Karadeniz Bölgesi 
• Akdeniz Konuları 
• Güney Kafkasya ve Orta Asya'da İşbirliği Girişimleri 
• Uluslararası Kuruluşlarda Avrasya Konularında İşbirliği 
• Kapsamlı Avrupa Güvenlik Yapısı Konusu 

ULUSLARARASI T E R Ö R İ Z M L E MÜCADELE 

• Uluslararası Terörizm Konularında İkili Danışmaların Geliştirilmesi 

E K O N O M İ K ALAN 

• Kncrji 
• Ticaret, ulaştırma, turizm, çevre 
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19.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, tütün fazlasına ve alımlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/762) 

c 
"TÜRKİYE BÖYÖK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Tarım ve Köy isteri Bakanı Sayın* Sami "GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

DffAH ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

04/12/2002 tarih 24956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve 
Dış Ticareti. Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 1 nolu ekine göre üretim merkezlerinde 
sözleşmeye bağlanmaksızın tütün üreten ve artırmalı satışlarda 
tütünlerini pazarlamak isteyen üreticiler. 2002 Ürünü Üretici 
Tütünlerinin Kataloga Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Satış Hakkında 
Düzenleme Kurulu Kararı (Karar No:302 Karar Tarihi: 13/03/2003) 
gereği 31/03/2003 günü mesai bitimine kadar bulundukları il/ilçedeki 
Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerine (bulundukları il/ilçede 
Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü olmayan üreticiler, ikametgahlarına en 
yakın Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğüne) bir dilekçe ve üretici belgesi 
ile başvurarak ellerinde bulunan tütünlerin balya sayısını ve yaklaşık 
miktarını bildireceklerdir. 

2002 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile 
sözleşme yapılmasına rağmen sözleşme dışı ve alıcısı tarafından satın 
alınmayan tütünlerin açık artırma ile satılması işlemlerine nisan ayında 
başlanması ve tütün satış merkezlerinin kurulması gerekmektedir. 

Kataloga dayalı açık artırmalı tütün satımı, edindiğimiz bilgilere 
göre mayıs ayının sonunda kağıt üzerinde yapılmış; alıcı bulmadığı 
gerekçesiyle işlem tamamlanmıştır. Devlet yasal sorumluluğunu yerine 
getirmiş görünmektedir, ancak tütün, üreticinin elinde kalmıştır. 
Üreticimiz mağdur edilmiştir. 

1- Üreticinin elindeki sözleşme ve üretim fazlası tütünler ne 
olacaktır? Tekel bu ürünleri alacak mıdır? 

2- Kataloga dayalı açık artırmalı tütün satımı, üreticilerin mağdur 
olmaması için yeniden yapılacak mı? 

3- Bazı özel firmaların üreticinin elindeki tütünleri çok ucuza 
aldığından haberiniz var mı? Bu sorunun çözümü ile ilgili neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1-OV ?><+'h,Z .../06/2003 
KONU:Yazıl» Soru önergesi 

o t TEMMUZ aaoı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(LGİ:23.06.2Q03 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-2192 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ari ARSLAN'a 
ait 7/762-2225 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Sami Güçlü 

Bakan 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Or.Ali ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

Esas No •.7f7Q2.-22.2S 

04/1272002 tarih 24956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, iç ve Dış Ticareti, Denetimi ve 
Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 nolu ekine göre 
üretim merkezlerinde sözleşmeye bağlanmaksızın tütün üreten ve artırmalı satışlarda 
tütünlerini pazarlamak isteyen üreticiler, 20O2 Ürünü Üretici Tütünlerinin Katoloğa 
Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Satış Hakkında Düzenleme Kurulu Kararı (Karar 
No:302 Karar Tarihi: 13/O3/2O03) gereği 31/03/2003 günü mesai bitimine kadar 
bulundukları il/ilçedeki Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerine (bulundukları 
ıl/ilçede Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü olmayan üreticiler, ikametgahlarına en 
yakın Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğüne) bir dilekçe ve üretici belgesi ile başvurarak 
ellerinde bulunan tütünlerin balya sayısını ve yaklaşık miktarını bildireceklerdir. 

2002 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ite sözleşme 
yapılmasına rağmen sözleşme dışı ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin 
açık artırma ile satılması işlemlerine nisan ayında başlanması ve tütün satış 
merkezlerinin kurulması gerekmektedir. 

Kataloga dayalı açık artırmalı tütün satımı, edindiğimiz bilgilere göre mayıs 
ayının sonunda kağıt üzerinde yapılmış; alıcı bulmadığı gerekçesiyle işlem 
tamamlanmıştır. Devlet yasal sorumluluğunu yerine getirmiş görünmektedir, ancak 
tütün, üreticinin elinde kalmıştır. Üreticimiz mağdur edilmiştir. 

Soru 1- Üreticinin elindeki sözleşme ve üretim fazlası tütünler ne olacaktır? 
Tekel bu ürünleri alacak mıdır? 

Cevap 1- 03.01.2002 tarihli, 4733 sayılı Kanun ile destekleme tütün alımlarına 
son verildiğinden, TEKEL Genel Müdürlüğü sadece kendi ihtiyacı kadar tütünü 
üreticilerden alabilmektedir. 

Bu çerçevede TEKEL ile tütün üreticileri arasında 2002 yılında yapılan yazılı 
sözleşmeye göre; tütün satın alınmış ve parası ödenmiştir. 

TEKEL'den alınan bilgilere göre, Üreticinin elindeki sözleşme ve üretim fazlası 
tütünün TEKEL tarafından satın alınması şu aşamada düşünülmemektedir. 

Soru 2- Kataloga dayalı açık artırmalı tütün satımı, üreticilerin mağdur 
olmaması için yeniden yapılacak mı? 

Cevap 2- 4733 sayılı Kanunla, ülkemizdeki tütün iç ve dış alımı ve satımı 
konuları yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu kanun uyarınca "Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu" oluşturularak 
üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile alınıp satılması 
hususlarında düzenleme yapma yetkisi anılan Kurula verilmiştir. 

Soru 3- Bazı özel firmaların üreticinin elindeki tütünleri çok ucuza aldığından 
haberiniz var mı? Bu sorunun çözümü ile ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 3- Söz konusu fiili durumla ilgili yetki ve sorumluluk Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna aittir. 
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20.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Konyaaltı'ndaki trafik 
yoğunluğuna karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı (7/678) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
sn. Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorulanmın,Anayasanm 98. ve T.BM.Miçtüzüğünün 96.vdmaddclcrinc 
göre içişleri Bakanı Sn.AbdQlkad.ir AKSU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla 
22.05.2003 

Feridun F. BAJLOĞLTJ 
Antalya Milletvekili 

2. 

3. 

£ X i k a ö ı ™ ^ t v K o ^ a
l

a l t J n d a BoSeçayı üzerine yapılan yeni köprünün 
B«lv*™£6 a r a Ç İ a r , n Konyaalt, 'mu yerleşim biriminin tam ortasından 1 DÛA-ıl 
Buivanndan geçmesi tehlikesi dofemuştur.Aym tehlike sahil yolu içinde eecerlidir Bu 
olumsuz trafik yoğunluğunu kontrol altına almak ve ag l r araçların E y S a 
8'rmes,ru önlemek için hangi önlemler ahnmışbr? ^çıa^ın jvonyaaltına 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 £,"7^ Q - -H^^-ZO -7827 3a/06/2003 
Konu: Yazılı Sonı Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLOİ- TBMM Başkanlığı'nın 02.06..2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.OI.GNS.0.10.00.02 - 1985-7/678-2010 
sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin (7/678) cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1 Antalya İli 100. Yıl Bulvarıma devamı, 45 M. genişliğinde ve I. derece kent içi yol (Ana Arter) 
niteliğinde bir imar yolu olduğu, bu yolun kuzey ve güneyindeki planlı alanların hızla yapılaşması sonucu 
özellikle Boğaçayı köprüsünün yeni Antalya- Kemer Çevre yolu bağlantısının kısa süre içerisinde 
gerçekleşmeyeceği anlaşıldığından bu çevre yollarmın yapımı beklenmeden, acil olarak yapılması gereken 
bir yol konumunda olduğu için yapımı tamamlanarak araç ve yaya trafiğine açılmıştır. 

2- Ağır tonajlı araçların şu an da Kemer istikametinden gelişte Akdeniz Bulvar» Adliye Kavşağı ve 
Dumlupınar Bulvarım kullanmaktadır. Ağır Transit trafiğinin bu yolu kullanması sırasfnda gün yada saat 
sınırlaması getirilmesine yönelik bir çatışmamız bulunmamaktadu. 

3 Karayolları Trafik Kanununda ve TSE Standartlarının Yol Sathı Hız Kontrol Elemanları-
Tümsekler" e ilişkin TS 6283 sayılı Norm'lannda " Bu standart şehir içi yollarda (Şehir içinden geçen 
karayolları hariç) özellikle trafiğin az yoğun ve yal geometrik yapısının hız yapmaya uygun olduigu'ybl 
bölümleri üzerindeki tuz kontrol tümseklerini kapsar" denilmektedir. Söz konusu yollarda trafiğin hızını 
azaltmak için radarla hız kontrolleri veya belli noktalarda Karayolları Müdürlüklerinin sinyalli kavşaklara 
yaklaşımlarda kullandığı elemanlar kullanılabilir. 

Ayrıca bu yolda Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak, 
kontrollerini sürdürmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 
" ilkadir AKSU 
içişleri Bakanı 
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21.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, zorunlu tasarruf nemalarının ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'm cevabı (7/687) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K NtİULET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn. Abdullah GÜL tarafından so7.ltt olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Tuncay EKCENK. 
Antalya Milletvekili 

Çalışanların Tasarruf Teşvik Fonu nemalarının ödenmesi konusunda Hükümet 
üyelerince değişik görüşler ileri sürülmektedir. Bu değişik görüşler, zaten zor durumda olan 
çalışanların daha da zor duruma düşmesine ve umutsuzluğuna neden olmaktadır. 

1- Hükümetin, Çalışanların Tasarruf Teşvik Fonu nemalarının ödenmesi konusundaki 
kararsızlığı ne zaman sona erecektir? 

2- Çalışanların Tasarruf Teşvik Fonu nemaları ne zaman ödenecektir? 

. T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

30106.03* 4 0 4 9 4 
SAYI : B.02.1.HM.0.KAF.13.03 ou.uu.uo 
KONU : ÇTTH 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLlĞlNE 

İLGİ: a) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü kanalıyla alınan 
05.02.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.O.1O.O0.02-6/172-684/3O68 
sayılı yazınız. 
b) 27.02.2003 tarih ve 11268 sayılı yazımız. 
c) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü kanalıyla alınan 
02.06.2003 tarih ve KAN .KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-669 sayılı 
yazınız. 

ilgi (c) yazınız eki Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Ercenk tarafından 
Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik 
Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun i.e tesis edilen 
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ilişkin yazılı soru önergesinde yer 
alan hususlara verilen cevabımız ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
DEVLET BAKANI 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYİN TUNCAY ERCENK'İN 3417 SAYILI KANUN 
İLE İLGİLİ YAZIU SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Soru 1- Hükümetin, Çalışanların Tasarruf Teşvik Fonu nemalarının 
ödenmesi konusundaki kararsızlığı ne zaman sona erecektir? 

Cevap 1- 29.04.2003 tarih ve 25093 Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi 
ve Bu Hesaptan Yapılacak ödemelere Dair Kanunla; 3417 sayılı Çalışanların 
Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun 
uyannca açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında biriken 
paraların tasfiyesi ve bu hesaptan hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin 
usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Söz konusu Kanunun 6'ncı maddesinin birinci fıkrası ile hak sahiplerine, 
anapara tutarlarının 2003 yılı Nisan ayında defaten ödeneceği hükme 
bağlanmıştır. 

Bu hüküm gereğince anapara ödemeleri ile emeklilik veya ölüm halinde 
yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar; aynı Kanunun 9'uncu maddesi 
uyarınca Devlet Bakanlığınca belirlenerek 29 Nisan 2003 tarihi itibariyle 
kamuoyuna duyurulmuştur. 

Aynı duyuru ile kamuoyuna bildirildiği üzere, tasarruf kesintileri ve katkı 
tutarlarından oluşan anaparalar 30 Nisan 2003 tarihinden itibaren başlanarak 
ödenmiştir. 

4853 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyannca, anaparaya 
ilişkin kalan nemalar ise Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere 
2004 yılında 4 taksit, 2005 yılında 4 taksit ve Mart ve Haziran aylarında olmak 
üzere 2006 yılında 2 taksit olarak toplam 10 taksitte ödenecektir. 

Soru 2- Çalışanların Tasarruf Teşvik Fonu nemaları ne zaman 
Ödenecektir? 

Cevap 2- Birinci soruya verilen cevabımızda da belirtildiği üzere, 
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında biriken tasarruf kesintileri ile 
Devlet/işveren katkısı toplamına ilişkin kalan nemalar, 4853 sayılı Kanunun 6'ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen plan doğrultusunda aylık TÜFE artı yıllık 
yüzde beş oranında değerlendirilerek 2004-2006 yılları arasında ödenecektir. 
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22.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in. Karayolları Trafik Yönetmeliğine bir ant metni ek
lenip eklenmeyeceğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/698) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLTĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taralından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Jüri ÇİLİNGİR 
Manisa Milletvekili 

Ülkemizde trafik kazaları binlerce insanımızın canını almakta, 
yaralamakta, yuvalar yıkıp düzeni bozmaktadır. Yine maddi kayıpları yılda 100 
bin nüfuslu bir şehri kurmaya eşdeğer büyüklükte olmaktadır. 

Ülkemizde önlenemez trafik kazalarına tedbir olması amacı ile; 

1-Karayolları Trafik Yönetmeliğine bir madde ekleyerek'sözleri "Alkollü, 
uykusuz ve yorgun olarak araç kullanmayacağıma, Aşırı hız ve hatalı sollama 
yapmayacağıma, Trafiği düzenleyen tüm kuralları ihlal etmeyeceğime, 
Başkalarının hayat ve mal haklarına saygılı olacağıma. Milli serveti ve tüm 
canlıları koruyacağıma, Namusum ve Şerefim Üzerine And İçerim" şeklinde 
belirlenmiş olan sürücü andını sürücülerimize uygulatmayı düşünüyor musunuz? 

2-Bu yeminin küçük logolarla bütün araçların camlarına yapıştırılmasının 
sağlanması hususunda ki görüşleriniz nelerdir? 

T.c 
İÇÎŞLERt BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.OS.l.EGM.0.12.04.01 t>9lA- 4*91^ - 3 2 3 2 2^fc./06/2003 
Konu:Yazıl] Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T B M M Başkanlığı'nın 09.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.0.10.00.02 - 7 6 4 7 / 6 9 8 ayılı 
yazı. 

Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılması islenilen soru önergesinin (7/698) cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Yapı lan araştırmalarda mevzuat bİTİiğine g i tmiş o lduğumuz A B Ülkeler i i l e diğer 
devletlerin trafik mevzuatlarında önergede belirtildiği şeki lde bir uygulama görülmemişt ir . 

Karayolları Trafik Yönetmel iğ i sürücü, araç v e karayolu ile diğer idari i ş lemler ve bunlara 
ait esas v e usulleri düzenleyen bir yönetmeliktir. 

Tekl i f ed i len tasarı daha ç o k trafik eği t imi kapsamında olup, konunun sürücülerin eğitire 
hizmetleri ile i lköğret im çağındaki çocukları trafik derslerinde eğiten Mil l i Eği t im Bakanl ığ ınca 
değerlendir i lmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Ayr ıca bu andın araçlara yapıştırılmasının zorunlu kıl ınması i se bu türlü uygulamaları 
teşvik edeceğ i v e araçlarda, çevre kirl i l iğine neden olacağı , ancak bazı dönerlilerde trafik bil incini 
gel işt irmek amacıy la teşvik edilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim 
Sdiükadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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23.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Aydın-Didim İlçesi Antik Milet Kenti içinde yer 
alan llyas Bey Camiinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/723) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazıb olarak cevaplandırılmasını saygılanmla 
arz ederim. 

Özlem ÇERÇİOĞLU 
Aydın Milletvekili 

l)Aydın ili Didim ilçesinde antik Milet kenti içinde yer alan, 
14. yüzyıldan kalma, Menteşoğüllarından llyas Bey tarafından yaptırılan llyas 
Bey Camii ve Külliyesi birinci derece SİT kapsamına alınmıştır. 

1992 yılından itibaren, bakımsızlık nedeniyle hasara uğrayan Camiinin 
onarılması için Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan başvurulardan neden sonuç 
alınamamıştır? 

2)Üyas Bey Camii yıkılmadan, onarılması ve restorasyon çalışmaları 
başlatılacak mıdır? 

3)Vakıflar Genel Müdürlüğü, Külliyenin kervansaray olan kısmım restore 
edip, kiraya verirken, Camii bölümünü neden restore etmemiştir? 
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T . C . 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/3<ÛD 6 ~ , , . ~ ^ 
Konu : 

O.£>/.j£tt003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başlcmn, 16.06.2003 ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.0.10.00.02-
7/723-2097/8242 «»yılı yazınız. 

Aydın Milletvekili Sayın öz lem ÇERÇİOĞLU'nun Bakanlığıma tevcih ettiği, 
(7/723-2097) esas no'lu yazdı soru Önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali Ş A m N 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

A Y D I N MİLLETVEKİLİ ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN T.B.M.M BAŞKANLIĞINA VERMİŞ 
OLDUĞU 7 / 7 2 3 - 2 0 9 7 SAYILI SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPLAR 

S O R U : l - Aydın İ l i Didim İlçesinde Antik Milet Kenti içinde yer alan, H.yüzyıldan kalma, 
Menteşoğullanndan İlyas Bey tarafından yaptınlan llyas Bey Camii ve Kül iyesi birinci derece SİT 
kapsamına alınmıştır. 

1992 yılından İtibaren, bakımsızlık nedeniyle hasara uğrayan Camiinin onarılması için 
Vakıflar Gener Müdürlüğüne yapılan başvurulardan neden sonuç alınamamıştır.? 

CEVAP:1- Genel Müdürlüğümüzce İlyas Bey Camiinin Onanmı için rölöve, restorasyon ve 
restitüsyon projeleri çizilmiş ve İlgili Koruma Kurulunda onarıma ilişkin Kurul karan alınmıştır.. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü yatınm bütçelerinin kısıtlı olması nedeniyle onanm yapılamamıştır. 

SORU:2- tlyas Bey Camii yıkılmadan, onaniması ve restorasyon çatışmaları taâşlaülacakmıdır?. 

CEVAP.-2- Vakıflar Genel Müdürlüğü öncelikle onanmı devam eden eski eserlerin onarımlarının 
tamamlanmasına, bilahare tlyas Bey Camininin onanlmasına çalışılacaktır. 

SORU:3- Vakıflar Genel Müdürlüğü, Külliyenin Kervansaray olan kısmını restore edip, kiraya 
verirken camii bölümünü neden restore etmemiştir?. 

CEVAP:3- Bahse konu eserler, yörenin ören yeri İçinde olması ve farklı mahallerde bulunması 
sebebiyle Milet Kervansarayının restorasyonu Genel Müdürlüğümüzce 1986-1987 yıllannda 
yapılmıştır. 
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24.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana-Yüreğir'deki Sarıçam deresinin ıs
lahına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/721) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularm, Çevre ve Orman Bakanı Saym Osman Pepe tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur 

Adana iii Yüregir İlçesinde bulunan ve çevre sorunları yaratan Sarıçam deresinin ıslahı için 

Bakanlıguuz tarafından yapılması planlanan herhangi bir çalışma var mıdır? Var ise 

gerçekleşme takvimi nedir? Ne tür bir proje çerçevesinde gercekleştirilecektiı? Kaynak 

nereden sağlanacaktır? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Arattırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-01.090.01.01- 5 ^ 1 -Y*4-T- 0< / 7- «003 

KONU : Sn. Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 
Yazılı Soru önergesi 

TÜEKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
( K a n u n l a r v e K a r a r l a r Da ire a i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 16/06/2003 tarih ve A.01..0.GNS.0.10.0p.02-2089 sayıl yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye 
ERBATUR'un "Adana-Yüreğirdeki Sarıçam deresinin ıslahına ilişkin" 7/721 esas sayılı 
yazılı sûru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup; 

Söz konusu önergeye konu Adana İli Yüreğir İlçesi içersinden akan Sarıçam 
Deresi mecrasının, ıslahına ilişkin olarak Bakanlığımızca yürütülen çalışma 
bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

- 1 5 7 -



T.B.M.M. B:100 1 .7 .2003 0 : 3 

25.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Erganililerin Ziraat Bankası Maden Şubesin
deki hesaplarının Halk Bankası Ergani Şubesine aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/860) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ö P N A 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M*h, 
Mubsin KOÇYlĞİT 

Diyarbakır Milletvekili 

6/S6-329 Sayılı Soru önergeme, vermiş olduğunuz yazılı cevapta; T.C. 
Ziraat Bankası Ergani şubesinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 
kapatılmış ve yeniden açılmasının mümkün olmadığı; Emekli ödemeleri ve 
mevduat işlemlerinin Ergani Halk Bankası şubesine, diğer işlemlerin ise 
Maden(Elazıg) şubesine devredildiği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Yöre Halkmın maddi ve manevi anlamda çektiği, tüm Sıkıntıların sona 
erdirilmesi için Ergani'Hicrin, Maden Ziraat Bankası Şubesinde ki mevcut 
hesaplarının tümünün Ergani Halk Bankası şubesine aktarılmasını 
(devredilmesini) düşünüyormusunuz? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ 

SAYI : B.02.0.006/ -/*.QJL 7 ? 2&./.#.4../2003 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ : a) 04.Q3.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01 0.GNS.O.1O.0O.O2-6/237-885/ 3731 
sayılı. 26.06.2003 tarihli ve 7/860-885/3731 sayılı yazılarınız. 

b) 14.03.2003 tarihli ve B.02.0.006/15-985 sayılı yazımız. 
c) 11.03.2003 tarihli ve B.02.2.TZB.05.04.02.01/37629-47 sayılı yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
7/860-885 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım 
İlgili kuruluşu T.C.Zİraat Bankası Genel MOdürlûğü'nden alınan ilgi (c) yazı ve ekinin 
suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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7 / &v 
T.C. 

Z İ R A A T B A N K A S I A Ş . 
Genel Müdürlümü 

SERMAYE: 2,500.000.000.000 TÜRK LİRASI 

Sayı iB.9Z.lrTLB.it5jM.02M Genel No: 3>V<>W Ankara, "»./l&20u3 
Konu : Soru önerge»! ÖMI NO: ^\\ 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞl'NA 

(Sayın Ali * ABACAN) 
(Osel Kalem MUdOrifiJü) 

ANKARA 

tLGt: 05.03.2003 tarih 892 sayılı yadınız. 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit tarafından verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı *na muhatap 6/23 7-885 sayılı sözlü soru önergesi yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek. 1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S İ A Ş 

CL-JU-.JLC, 
Mustafa NAZUOĞLU Dr. Myazi ERDO< 

Genel Müdür Yardımcısı İcra Kurulu Ba 
Genel Müdür Murahhas Üye 

E k . l 

Bankamız ile T. Halk Bankası AŞ. arasında imzalanan 20.02.2002 tarihli protokol 
gereğince; kapatılan banka şubesi işlemlerinin bulunduğu mahaldeki diğer banka şubesine 
aktarılacağı, hüküm altına alınmıştır. 

Bu kapsamda, 28.06.2002 tarihinde kapatüan Ergani Şubesi işlemlerinden kredi, çek, senet, 
kredi kam, otomatik ödeme talimatı, kredili mevduat hesabı ile Tek Hazine Cari Sistemi ile ilgili 
Mal Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi (Bankamızın T.C. Merkez Bankasl'nın muhabiri olması 
nedeniyle) hesaplar Maden Şubemize, bu hesaplar dışındaki mevduat hesaplan CTL/YP) ile emekli 
maaş hesaplan T. Halk Bankası A.Ş. Ergani Şubesi'ne devredilmiştir. 

Yukarıda belirtilen hesaplar dışındaki mevduat hesapları, mudii talimatıyla T. Halk Bankası 
AŞ. Ergani Şubesine devredilecek, böyle bir talep olmaması halinde Bankamızca, herhangi bir devir 
işlemi yapılamayacaktır. 
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Turkiya Cuaburıyat i BûktlMU i l a H ı r v a t i s t a n Cuahuriyafci Hukü 
Bulunduğu Bakiri nda Kanun T a u r ı ı ı n a v a r ı l a n o y l a r ı n aonucu: 

i~Oya"~Sayı»ı 
Kabul Edanlar 
Baddadanlar 
Çaklmsarlar 
MiUtarrar Oylar 
Topla» 
Acık Oyaliklar 

S50 

3££ O Sıra Sayısı :103 Birlaşi 

»ti Arasında Sağlık Alanında İşbirliği 

Birlasim Tarihi :01/07/2003 

İli 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
AFYON 
AFYON 
AFYON 
AFYON 

Soyadı 
AKSÖZ 
BAŞOĞLU 
ÇALIŞKAN 
ÇELİK 
ERBATUR 
GARİP 
KİRİŞÇİ 
KÜÇÜKAYDIN 
SAĞ 
SEYHAN 
TEKİN 
TORUN 
YAĞCI 
YERGÖK 
GÖKSU 
GÜRSOY 
KUTLU 
ÖZYOL 
UNSAL 
AÇBA 
AŞKAR 
AYDOĞAN 
BALANDI 

Adı 
Uğur 
AtiMa 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyaettin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
K**«WBIfc*K3 
KATILMADI 
KABUL . 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma | KATILMADI 
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İli 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANAKKALE 
ÇANAKKALE 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇANKIRI 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
ÇORUM 
ÇORUM 
ÇORUM 
ÇORUM 
DENİZLİ 

Soyadı 
DÜNDAR 
HIDIROĞLU 
KARAPAŞAOĞLU 
KIZILCIKLI 
KÜÇÜKAŞIK 
ORHAN 
ÖZYURT 
PAKYÜREK 
TUTAN 
YALÇINBAYIR 
DANİŞ 
KÖŞDERE 
KÜÇÜK 
ÖZAY 
AKBAK 
ERİCEKLİ 
ÖZDEMİR 
AYVAZOĞLU 
KAFKAS 
KAVUŞTU 
KÜLCÜ 
YILDIRIM 
ERDOĞAN 

Adı 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Artan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
ismail 
Tevfik 
ismail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KîfimblıfclıEII fr^ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI* 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL . 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

_ . . 1 , 
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İli 
ARDAHAN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
İĞDIR 
YALOVA 
YALOVA 
KARABÜK 
KARABÜK 
KARABÜK 
KİLİS 
KİLİS 
OSMANİYE 
OSMANİYE 
OSMANİYE 
OSMANİYE 
DÜZCE 
DÜZCE 
DÜZCE 
SİİRT 
SİİRT 
SİİRT 

Soyadı 
ALTUN 
ÖĞÜT 
AKDEMİR 
ARTANTAŞ 
İNCE 
ÖNDER 
BİLİR 
CEYLAN 
ÖĞÜTEN 
KARA 
KAYA 
KASTAL 
SARI 
UZDİL 
ÜNAL 
ÇAKIR 
KAŞIKOĞLU 
YAKIŞ 
ERDOĞAN 
ERGENÇ 
GÜLYEŞİL 

Adı 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
ŞOkrû 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
ŞOkrû 
Fahri 
Metin 
Yaşar 
Recep Tayyip 
öner 
öner 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Doğru Yol Partisi 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
i r» ıT I I İ < l ın i i ^ 6 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI* 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 





TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILIM 

100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

1 . 7 . 2003 SALI 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 



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 Somların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılaeak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kumlunea uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

1.7.2003 Salı 
Saat: 10.00 

* (10/8, 48) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
1.7.2003 Salı 
Saat: 13.30 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
1.7.2003 Sah 
Saat: 14.00 
2.7.2003 Çarşamba 
Saat: 11.00 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
2.7.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 
3.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 1 . 7 . 2003 SALI Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

4 - O Y L A M A S I YAPILACAK İŞLER 

1. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısının açık oylaması (1/448) (S. Sayısı: 103) 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRİİŞMELER 

1. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergiin Dağcıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Pamukbank'ın 
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) (1) 

2. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 
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) 

3. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan 
mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. - 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) 

6. - 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 araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

7. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Ilablcmitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

9. - 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) 

10. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak 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) 

(1) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRİJŞMELER 

11. - 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) 

12. - 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) 

13. - 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) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 Milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

18. - 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) 

19. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve fınans 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, 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 (10/39) 

21. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRİŞMELEK 

22. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

23. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal aletlerin yol açlığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

24. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile 
etüd eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli 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 
(10/43) 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

26. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygım ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

27. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

28. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

29. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM Kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

30. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

31. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

32. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

33. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

35. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

36. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

37. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

38. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

39. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

40. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

42. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

43. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

44. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, llasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

45. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-llarınandalı 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 (10/65) 

46. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

47. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

48. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 Milletvekilinin, orman köylülerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

50. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

51. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

52. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin. Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

54. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/75) 

55. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

56. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VK MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

57. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

58. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

59. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

60. - Mersin Milletvekili Muştala Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

61. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

62. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

63. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

64. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, 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 (10/85) 

65. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

66. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik. 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

67. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

68. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

69. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
70. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 

ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

71. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/92) 

72. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

73. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

74. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile ERDEMİR'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

75. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

76. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

77. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

78. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

79. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

80. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

81. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

82. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRİIŞMELER 

83. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

84. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

85. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin 
dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

87. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara Depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

88. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

89. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

90. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının 
sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

91. - Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

92. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

93. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

94. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, TEKEL'in. 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 
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7 - SOZLU SORULAR 
1. . Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, olası Irak Savaşının turizm sektörüne 

etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) (2) 
2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, hakim ve savcıların birinci sınıfa 

ayrılmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) (2) 
3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, elektrik enerjisi piyasasına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) (2) 
4. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, görevden alınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) (2) 
5. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında 

basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 
6. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ve sulama 

kooperatiflerinin kullandığı elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/251) (1) 

7. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir 
gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

8. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, olası Irak savaşında yaşanabilecek 
saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/253) (1) 

9. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Konut Edindirme Yardımı hesaplarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) (1) 

10. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Ccylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

11. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, muhtemel Irak harekatında Türkiye'nin 
uğrayacağı zararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

12. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

13. - Kırıkkale Milletvekili Malil Tiryaki'nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürlüğünün 
atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

14. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, 4325 sayılı Kanunun tekrar uygulanıp 
uygulanmaya-cağına ve Niğde'nin kapsama alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) (1) 

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

16. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

17. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) (1) 

18. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem 
Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/269) 

19. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

20. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

21. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 

- 1 2 - 100 ÜNCÜ BİREEŞİM 



7 - SOZLU SORULAR 

22. - Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

23. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı süren D-
130 karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/274) 

24. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) 

25. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/276) 

26. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki 
bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

27. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

28. - Manisa Milletvekili Masan Ören'in, olası Irak müdahalesinin turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

29. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 

30. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip 
indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

31. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

32. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp 
ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

34. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 
Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

35. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

36. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

37. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işçilerinin 
ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

38. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

39. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) 

40. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin 
kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 

41. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

42. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

43. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun 
ve Antakya'yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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44. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmckçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük 
işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

45. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

46. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

47. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Siirt İline kadro tahsisi yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

48. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı 
nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/303) 

49. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

50. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

51. - Ankara Milletvekili İsmail Değcrli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

52. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

53. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

54. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

55. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, ülkemizdeki ABD askeri varlığının TBMM 
Kararına uygun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3 11) 

56. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Diyanet İşleri Başkanının istifasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

57. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'in, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

58. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenck'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

59. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenck'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) 

60. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenck'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

61. - Sinop Milletvekili Kngin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 

62. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 

63. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması 
planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/320) 

64. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

65. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

66. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çctin'in, 2002-2003 öğrenim yılında verilecek Başbakanlık 
burslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 
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67. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

68. - Mersin Milletvekili Hüseyin Ö/can'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımeısından sözlü soru önergesi (6/326) 

69. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

70. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

72. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

73. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

74. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

75. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çctin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
"Türkiye'nin Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

76. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

77. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

78. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütcpe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

79. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütcpe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına 
sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/338) 

80. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

81. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Ankara'daki bir ilköğretim okulunda 
meydana gelen olay hakkında teftiş yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/341) 

82. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

83. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) 

84. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

85. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

86. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

87. - Tokat Milletvekili Eeramus Şahin'in, Tokat-Ahnus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

88. - Tokat Milletvekili Eeramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

- 1 5 - 100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



7 - SOZLU SORULAR 
89. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 

yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) 

90. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'da işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

91. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işçi çıkarmalarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

92. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

93. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

94. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 

95. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

96. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) 

97. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) 

98. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepc'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey İrak'a askerî 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) 

99. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) 

100. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

101. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

102. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) 

103. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

104. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

105. - Antalya Milletvekili Eeridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

106. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

107. - İzmir Milletvekili Enver Öktcm'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

108. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) 
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109.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 
110. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/370) 
111. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 

Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 
112. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 
113. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 

114. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

115. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

116. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

117. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

118. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/379) 

119. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

120. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

121. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

122. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

123. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

124. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

125. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

126. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

127. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

128. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 
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129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

131. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

132. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

133. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

134. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

135. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

136. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

137. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

138. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 

139. - Malatya Milletvekili Ferit Mcvlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

140. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

141. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAG-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

142. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

143. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

144. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

145. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

146. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

147. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

148. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nıın, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

149. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 
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150. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

151. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

152. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

153. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

154. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir 
iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

155. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

156. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

157. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı 
hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

158. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

159. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

160. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

161. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici 
işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

162. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

163. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

164. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

165. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

166. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen 
bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) 

167. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun 
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/430) 

168. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

169. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) 
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170. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBt kapsamına 

alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 
171. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 

ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 
172. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 

uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 
173. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 
174. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 
175. - Ankara Milletvekili İsmail Dcğerli'nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 
176. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 

kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

177. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/440) 

178. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

179. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

180. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

181. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

182. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak 
kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

183. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

184. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

185. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

186. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yaş haddinden emekli edilen sanatçılara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 

187. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kütüphanelerdeki personel eksikliğine ve 
personel atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

188. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütcpe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

189. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek 
Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/453) 
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190. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

191. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğalgaz fiyatındaki artışa ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

192. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın. Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

193. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

194. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

195. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

196. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bir Meclis Araştırması Komisyonunda 
görevlendirilen bir müfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

197. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin düşük 
kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

198. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

199. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

200. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

201. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) 

202. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

203. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcf nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

204. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

205. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

206. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

207. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

208. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM 
binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

209. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 

210. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 
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211. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

212. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

213. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan 
köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

214. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

215. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/481) 

216. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

217. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

218. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, BAG-KUR ve SSK prim borçları için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

219. - Flatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

220. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

221. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

222. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

223. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

224. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 

225. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 

226. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) 

227. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) 

228. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

229. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

230. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

231. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

232. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

233. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 
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234. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

235. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 
bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

236. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

237. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

238. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

239. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

240. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

241. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Tanıtma Fonunun projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

242. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

243. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, SARS hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) 

244. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 

245. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

246. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

247. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

248. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve 
bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/514) 

249. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve BAĞ-KUR'luların askerlik 
borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

250. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

251. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

252. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, soruşturma ve kovuşturmaya konu olan ihalelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/519) 

253. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars İlindeki suni tohumlama çalışmalarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 
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254. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Ani harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

255. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

256. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

257. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

258. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

259. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

260. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

261. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

262. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

263. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

265. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

266. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde 
heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

267. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

268. Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat teknisyeni 
atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

269. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

270. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Antalya İl Başkanının bazı kişilerin 
atamasını talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) 

271. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığının iş 
başvurusu anonsu yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) 

272. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

273. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir TEDAŞ müdürlüklerinin borç 
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/541) 

274. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin 
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

275. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz 
oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 
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276. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 

özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 
277. .- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 
278. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 
279. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 

sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/547) 

280. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

281. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

282. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

283. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

284. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

285. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

286. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

287. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

288. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-
Efes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/556) 

289. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

290. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

291. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

292. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

293. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan BAG-KUR'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalarma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

294. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı BAG-KUR sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

295. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında, memurlara 
yemek verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

296. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 
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297. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

298. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

299. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

300. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

301. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

302. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 
Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

303. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

304. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

305. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

306. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası Ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

307. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

308. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

309. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

310. - İğdır Milletvekili Dursun Akdcmir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

311. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

312. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

313. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara 
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581) 

314. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

315. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

316. - İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol'un. İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi 
binasının Ege Üniversitesine devredileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/584) 

317. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

318. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars TELEKOM abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

319. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 
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7 - SOZLU SORULAR 
320. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 

öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/588) 

321. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

322. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

323. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

324. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim 
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/592) 

325. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

326. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

327. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

328. - İzmir Milletvekili İsmail Katmerci'nin, Altay takımının Süper Ligden düşmesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/596) 

329. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

330. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/598) 

331. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

332. - Ankara Milletvekili İsmail Dcğerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

333. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/450) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

4. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/388) (S. Sayısı: 55'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
30.4.2003) 

5. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/443) (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

6. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çitte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/349) (S.Sayısı: 155) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

7. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/391) (S. Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

8. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 'Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/414) (S. Sayısı: 157) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

9. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı: 159) 
(Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

10. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/518) (S. Sayısı: 160) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

11. X- Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/427) (S. Sayısı: 162) (Dağıtma 
tarihi: 16.6.2003) 

12. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 26.2.2003) 

13. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (1/286) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 28.2.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 

14. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/409) 
(S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

15. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri; 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma 
tarihi: 28.4.2003) 

16. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) 

17. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003) 

18. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003) 

19. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) 

20. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/354) (S. Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 26.5.2003) 

21. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

22. X- İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/502) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

23. X- Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/503) (S. Sayısı: 170) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

24. X- Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı: 172) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

25. X- Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/509) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

26. X- Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün 
Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/497) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

27. X- Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/498) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
17.6.2003) 

28. X- Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/501) (S. Sayısı: 168) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

29. X- Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/506) (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi: 
17.6.2003) 

30. X- Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/508) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

31. X- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/512) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

32. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

33. - Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/599) (S. Sayısı: 178) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

34. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 23.6.2003) 

35. X- Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı : 185) 
(Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

36. X- M483-I.C.M. Mermisinin Avrupa'da Ortak İmali İçin Endüstriyel Organizasyonun 
Lider Firması ile Sözleşme Yapılması İsteği ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen 
Millî Savunma Bakanı ve Hollanda Krallığı Hükümetini Temsilen Millî Savunma Bakanı Arasında 
2 Eylül 1991 Tarihinde İmzalanmış Olan Mutabakat Muhtırasının Bir Numaralı Değişiklik Ekinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/588) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

37. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

38. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

39. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 
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40. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

41. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/459) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

42. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 194) (Dağılma tarihi : 
25.6.2003) 

43. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal 
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/463) 
(S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 25.6.2003) 

44. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

45. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgülün 
Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) 
(S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 26.6.2003) 

46. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı : 189) 
(Dağıtma tarihi : 26.6.2003) 

47. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/529) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 26.6.2003) 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 60) 

Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/286) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; Adalet, Çevre ile Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 11.12.2002 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı': B.02.0.KKG/196-279/5965 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
LİSTE 

Esas No.: Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/380 Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı 

1/385 Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı 

1/404 Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununa İki 
Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/408 Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hak
kında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

1/410 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/444 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/450 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

1/646 Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 

1/689 Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı 
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Esas No.: Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 

1/690 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı 

1/691 Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanun
lara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

1/692 Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı 

1/743 Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı 

1/773 Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Ön
lenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/796 Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/805 Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin 
Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Ya
pılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihaî Senedinin ve 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Av
rupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/840 Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/919 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/928 Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/941 Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/943 Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/944 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay Baş
kanlığına Ait Bölümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/948 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı 

1/968 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/976 Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

1/980 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı 

1/987 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Devlet Memurları Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

1/998 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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Esas No.: Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 

1/1003 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezi 
Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Muta
bakat Zabıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1016 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve 
Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1021 Sınıraşan örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Tica
retinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin önlenmesine, Durdurulmasına ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1024 Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 22.6.1999 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/2695 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

T.C. 
Başbakanlık 6.1.1993 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-15/08184 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.12.1992 
tarihinde kararlaştırılan "Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı'' ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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GENEL GEREKÇE 
3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 1937 yılında yürürlüğe girmiştir. 50 yıl evvelki duruma ve 

ihtiyaçlara göre tedvin edilmiş olan Kanun, zamanla eskimiş, av ve yaban hayvanlarının tahribini 
önlemekte yeterince müessir olamamıştır. Dolayısıyla avcılar gereği gibi kontrol altına alınamamış, 
cezalar kâfi derecede caydırıcı olamamış ve böylece avcılık sporu ve av turizmi gelişememiştir. 

Devamlı olarak azalan av kaynaklan yanında, avcı sayısındaki artış, ulaşım kolaylıkları, av
cılıkta kullanılan araç ve gereçlerin gittikçe gelişmesi, av hayvanlarının hızlı bir şekilde azalmasına 
sebep olmaktadır. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi, yurdumuzda da tarım alanlarının ve tarım ilaçlan kullanımının art
ması, sürekli olarak yaban hayatının ve tabiî yaşama ortamlannın aleyhine olmakta, tabiî dengenin 
bozulmasına yol açmaktadır. Av ve yaban hayvanlanndan bazı türler yok olmuştur. Bazı türler ise 
yok olma tehlikesi içindedir. 

Milletlerarası sözleşmelerle, nesli tehlikede olan türlerin korunması, koruma alanları ayrılması 
ve benzeri çalışmalar bütün dünyada yapılmaktadır. Ülkemiz de bu sözleşmelerden bazılarını im
zalamış, uygulanmasını ve diğer tedbirleri yerine getirmeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır. 

Gerekli tedbirler alındığı takdirde çok dinamik bir tabiî kaynak olan av ve yaban hayvan
larımız, çok kısa zamanda ekonomide önemli bir yere de sahip olabilecektir. İhtiyaç duyulan tedbir
lerin alınmasının mevcut Kanunda yapılacak ek ve değişikliklerle mümkün olamayacağı değerlen
dirildiğinden, Avcılık Kanununun bütünüyle yeniden tedvin edilmesi gerekmektedir. 

Bu ihtiyaç dikkate alınarak, av ve yaban hayatı kaynaklannı korumak, geliştirmek, ekonomiye 
faydalı hale getirmek, avcılığı ve av turizmini düzenlemek, av kaynaklarından faydalanan avcıları or
ganize etmek, eğitmek ve avcılıkla ilgili esasları düzenlemek üzere bu Kanun Tasansı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Kanunun amacı belirtilmektedir. 
Madde 2. - Tanımlar ve kısaltmalar maddesidir. 
Madde 3. - Her yıl değişen şartlara göre avcılığı düzenlemek ve av kaynaklarının korunup 

geliştirilmesini karara bağlamakla görevli ve yetkili olan Merkez Av Komisyonunun oluşumu ve 
çalışma usulü düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, Merkez Av Komisyonu kesin ve bağlayıcı 
kararlar alacaktır. 

Madde 4. - Madde ile, yaban hayvanlarından, bilimsel değeri olan veya nesilleri tehlikeye 
düşen ve hayatlarının tamamını veya bir kısmını karada geçirenlerin tespit edilip, gerektiğinde 
bütün yurtta veya bazı bölgelerde koruma altına alınmaları, barınma ve üreme sahalannın korun
ması amaçlanmaktadır. 

Av ve yaban hayvanlanndan bazıları fazla artarsa tarıma, hayvancılığa ve ormancılığa zarar ver
mektedir. Böyle durumlarda, bu hayvanlarla mücadele edilmesi imkânı da bu madde ile sağlanmaktadır. 

Madde 5. - Av hayvanlarının üreme zamanında mutlak korunmaları gerekir. Avlanma zaman
larını boynuz atma, tüy değiştirme, göç gibi faktörler sınırlandırmaktadır. Av hayvanlarının yoğun
luğu, çoğalma hızı ve benzer faktörler de avlanma sürelerinin belirlenmesi ve kısıtlanmasında göz 
önünde tutulur. Bu sebeple av sürelerini belirlemeye, daraltmaya veya avlanmalan belirli bir süre 
yasaklamaya Merkez Av Komisyonu yetkili kılınmaktadır. 

Ayrıca, özel avlaklar ile örnek avlaklarda avlanma esaslarının Bakanlıkça tespit edilmesi ön
görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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Madde 6. - Av hayvanlarının tabiattaki dengesinin korunması için, belli esaslara uyularak av 
yapılması gerektiğinden, av silah ve tüfekleri ile av için eğitilmiş hayvanların kullanılması esas
larının Bakanlıkça tespit edilmesi hükme bağlanmaktadır. 

Madde 7. - Av amenajmanı uygulaması ve uygulamada lüzumlu saha ve tesislerin kuruluş 
esasları belirtilmektedir. 

Madde 8. - Avlaklarda günün şartlarına göre avlanma ücretlerinin her yıl Orman Bakanlığınca 
tespit ve Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce tahsil edilmesi esası getirilmektedir. 

Ayrıca, av hayvanlarının avlanmasında kullanılan silahlar ile av malzemelerinin satışında, satış 
ücretinin % 2'sinin Döner Sermaye İşletmesine kesilmesi öngörülmektedir. 

Madde 9. - Tabiî dengenin korunması maksadıyla görevlilerce yapılacak hizmet içi avlanmalar 
normal avlanmaların dışında mütalaa edilerek belli esaslara bağlanmaktadır. Ayrıca, yabancı devlet 
temsilcileri ve Devlet misafirleri için avlanma ücreti ve avlanma izin ücreti konusunda 
mütekabiliyet esaslarına uygun olarak kolaylıklar sağlanabilmesi öngörülmektedir. 

Madde 10. - Avcılık işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, av hayvanlarının korunması ve 
bakımı av üretme istasyonları, av koruma ve geliştirme sahaları ile yaban hayatı koruma sahalarının 
kurulması, avcılığın ve av turizminin geliştirilmesi için yapılacak masrafların Döner Sermaye İşlet
mesinin gelirleriyle karşılanması amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra, bu sahaların tefrikinin ne şekil
de yapılacağı açıklanmaktadır. 

Madde 11. -Av amenajman planlarına dayalı olarak düzenli avcılık ve av işletmeciliği, ancak 
sınırlan, büyüklüğü ve mülkiyeti belirli avlaklarda uygulanabileceğinden, avlakların kuruluş ve 
sınırlandırma esaslarının Bakanlıkça tespit edilmesi öngörülmekte; ayrıca avlakların işletme, 
denetim ve yönetimlerine bu madde ile açıklık getirilmektedir. 

Bunun yanısıra, Devlet avlaklarının özel avlak olarak kiraya verilmesinde, kira ücretinin 
% 20'sinin Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 12. - Avlanmanın yasaklandığı, izne bağlandığı ve serbest olduğu yerler madde met
ninde sayılmaktadır. 

Madde 13. -Avcılık belgelerinin tür ve çeşitleri ile verilme esasları bu maddede belirlenmektedir. 

Madde 14. -Av kaynaklarından faydalanan avcıların, av hayvanlarının korunması ve geliştiril
mesine de yardımcı olması, avlaryna izin ücretleri ile mümkün hale getirilmektedir. 

Madde 15. - Bu madde, yurdumuza avlanmak üzere gelen yabancı avcıların avlanma iş ve iş
lemlerinin sistemli ve kontrollü yapılmasını düzenlemektedir. 

Ayrıca turist avcı getirecek seyahat acentelerinin Orman Bakanlığından "Av Turizmi İzin Bel
gesi" almaları şartı getirilmektedir. 

Avlanacak av hayvanı cinsleri ve avlanma ücretlerinin tespiti ise Millî Parklar ve Av-Yaban 
Hayatı Genel Müdürlüğünün yetkisine bırakılmaktadır. 

Madde 16. - Bu madde ile, yabancı avcıların yurdumuza gelirken getirebilecekleri silah ve 
mermiler belirlenmektedir. 

Madde 17. - Yabancı avcılara, avladıkları av hayvanlarının post, boynuz gibi parçalan ile et
lerini yurt dışına çıkarma hakkı verilmektedir. 

Madde 18. - Bu madde ile, av hayvanlarının ticaret esaslarının, envanter ve amenajman 
neticelerine göre Orman Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 19. - özel çiftliklerde yetiştirilen yaban hayvanlarının ergin, yavru ve yumurtalarının 
satımı ve naklinin belli esaslara bağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 20. - Koruma ve suçlann takibi hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdürlük görevlen
dirilmektedir. Orman teşkilâtına, kır bekçileri ve köy bekçilerinin de yardımcı olmaları öngörülmektedir. 

Madde 21. - Koruma altına alınan av hayvanlarını avlayanlar ile avlanma sürelerine uymayan
lar ve yasak usullerle avlananlara verilecek ceza belirlenmektedir. 

Madde 22. - Avlanma esas ve usullerine uymayanlara verilecek ceza belirtilmektedir. 

Madde 23. - Sahipli arazilerde belirli esaslar çerçevesinde kurulacak olan özel avlakları, işlet
me esaslarına aykırı işletenlere verilecek ceza belirtilmekte olup, bu suretle özel avlakların belirli 
bir disiplin altında işletilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 24. - îzne tâbi avlaklarda izinsiz avlananlar ile avlanmanın yasaklandığı yerlerde av
lananlara verilecek ceza belirtilmektedir. 

Madde 25. -Avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlananlara verilecek ceza belirtilmektedir. 
Madde 26. - Seyahat acenteleri ve yabancı turist avcılarla ilgili ceza maddesidir. 
Madde 27. - Av hayvanlarının ticareti esasları ve özel üretme çiftlikleri ile ilgili esaslara uy

mayanlara verilecek ceza belirtilmektedir. Böylece, uygulamada düzensiz ve bilinçsiz olarak 
yapılan av hayvanları ticaretinin kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. 

Madde 28. -Avlanırken yanlarında avcılık belgesi ve avlanma izni olmayanlara verilecek ceza 
belirtilmektedir. 

Madde 29. - Bu Kanun kapsamındaki suçlarda kullanılan ve müsadere edilecek av silah ve 
gereçleri ile av hayvanlarının ne şekilde değerlendirileceği belirtilmekte ve tazminata ilişkin düzen
leme yapılmaktadır. 

Madde 30. - Suçların tekrarında, verilecek idarî para cezasının bir misli fazlasıyla alınacağı 
belirtilmektedir. Ayrıca 21 ve 22 nci maddelerde yazılı suçlann tekrarı halinde uygulanacak müey
yideler düzenlenmektedir. 

Madde 31. - idarî para cezalarının tahakkuku, tebliği, bu cezalara itiraz ve bunların tahsili ile 
ilgili maddedir. 

Madde 32. - Bu Kanunda öngörülen suçlara ilişkin davaların hangi mahkemede görüleceği 
belirtilmektedir. 

Madde 33. - Bu Kanunun yürütülmesi ile ilgili olarak çıkarılacak yönetmelikle ilgilidir. 
Madde 34. - Çeşitli kanunlarla 3167 sayılı Kanuna yapılan atıfların, bu Kanun hükümlerine 

yapılmış sayılacağı belirtilmektedir. 
Madde 35. - Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümlerle ilgili maddedir. 
Geçici Madde 1. -Av tezkeresi olan avcıların müktesep haklarının korunması ile ilgilidir. 
Geçici Madde 2. - Bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten, Merkez Av Komisyonunun ilk top

lantısına kadar, avlanma süreleri, avlanma limitleri gibi hususlarda Merkez Av Komisyonu tarafından 
belirlenecek esaslarda bir boşluk doğacaktır. Buna engel olmak amacıyla, 3167 sayılı Kara Avcılığı 
Kanununa göre toplanan son Merkez Av Komisyonu kararının geçerli sayılması öngörülmektedir. 

Madde 36. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 37. - Yürütme maddesidir. 
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Çevre Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Çevre Komisyonu 30.12.2002 
Esas No. : 1/286 

Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 19.12.2002 tarihinde Tali Komisyon olarak 

Komisyonumuza havale edilen 1/286 Esas Numaralı "Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı", Komis
yonumuzun, 25.12.2002 tarihli 2 nci toplantısında, Çevre Bakanı Sayın İmdat Sütlüoğlu ile Orman 
Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de 
katılımıyla görüşülmüştür. 

Tasarı, av ve yaban hayatı kaynaklarını korumayı, av yaban hayvanlarının tahribini önlemeyi, 
nesli tehlikede olan türleri koruma altına almayı, avcılığı ve av turizmini düzenlemeyi, av kaynak
larından faydalanan avcıları organize etmeyi ve avcılıkla ilgili esasları düzenlemeyi amaçlamak
tadır. 

Komisyonumuz, Tasarıyı, İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca tali komisyon olarak görevlen
dirilmesi nedeniyle, çevreyi ilgilendiren yönü ile tümü üzerinden görüşmüş ve metin oluştur
mayarak, esas komisyon olan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna Tasarı ile ilgili olarak 
aşağıdaki değişikliklerin yapılması konusunda görüş bildirilmesi kararını almıştır. 

1. Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Merkez Av Komisyonunun kimlerden teşek
kül edeceği düzenlenmiştir. Komisyonumuz bu fıkradaki "ilgili kurum ve kuruluşlar" ibaresini 
muğlak bularak, Çevre Bakanlığının da Merkez Av Komisyonunda temsil edilmesinin kesin olarak 
hükme bağlanmasını uygun bulmuş ve 3 üncü maddenin birinci fıkrasında "Çevre Bakanlığı" 
ibaresinin açık olarak yer almasını benimsemiştir. 

2. Komisyonumuz, Tasarının 3 üncü maddesinde yer alan Merkez Av Komisyonu ile ilgili 
düzenlemede, anılan Komisyonun denetlenmesiyle ilgili hüküm bulunmamasını bir eksiklik olarak 
görmüş ve esas komisyonda yapılacak düzenlemede bu eksikliğin giderilmesinin ve Merkez Av 
Komisyonunu denetleyecek bir mekanizmanın Tasarıda yer almasının uygun olacağını kararlaştır
mıştır. 

3. Komisyonumuz, Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
ve "gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri alınarak..." ibaresindeki "gerektiğinde" kelimesinin 
madde metninden çıkartılarak, bu ibarenin "Çevre Bakanlığının ve ilgili kuruluşların görüşleri 
alınarak..." şeklinde yeniden düzenlenmesinin uygun olacağını değerlendirmiştir. 

4. Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...men edilen 
usullerle avlanma esasları Bakanlıkça tespit edilir." ibaresinin, "...men edilen usullerle avlanma 
esasları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir." şeklinde düzen
lenmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır. 

5. Tasarının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası, av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barın
masına, üremesine ve korunmasına imkân veren tabiî yaşama ortamlarından sulak sahalar ve batak
lıkların kurutulmasının Orman Bakanlığının iznine tâbi olacağını hükme bağlamıştır. Komis
yonumuz, bu iznin, Orman Bakanlığının yanında, Çevre Bakanlığından da alınması gerektiği 
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görüşüne varmış ve fıkranın "...Orman ve Çevre Bakanlığından izin alınmadan kurutulamaz" şek
linde düzenlenmesinin uygun olacağına karar vermiştir. 

6. Komisyonumuz, Tasarının 21-28 inci maddelerinde düzenlenen para cezalarının, günün 
koşullarına göre yeniden düzenlenmesinin de caydırıcılık açısından uygun olacağı karanna varmış
tır. 

7. Komisyonumuz, Tasarının 2 nci maddesindeki tanımlar kısmında, "yabanî hayvan ile 
memeli hayvan" tanımlarının da yer almasının uygun olacağını benimsemiştir. 

Komisyonumuz, içtüzüğümüzün 52 nci maddesi uyarınca, Tasarının bu alanda önemli bir ek
sikliği gidereceği gerekçesiyle, bir an önce yasalaşmasını önermeyi kararlaştırmıştır. 

Raporumuz, havalesi gereği esas komisyon olan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna 
gönderilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
A. Münir Erkal 

Malatya 
Kâtip 

Fuat Geçen 
Hatay 
Üye 

Metin Yılmaz 
Bolu 
Üye 

İbrahim özdoğan 
Erzurum 

Üye 
Canan Arıtman 

İzmir 

Üye 
Hasan Bilir 

Karabük 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Üye 

Cahit Can 
Sinop 

Başkanvekili 
Yahya Baş 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Boztaş 

Aydın 
Üye 

Mehmet Alp 
Burdur 

Üye 
Nurettin Aktaş 

Gaziantep 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Rıza Bodur 

İzmir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Halil Tiryaki 

Kırıkkale 

Üye 
Salih Gün 
Kocaeli 

Üye 
Cüneyt Karabıyık 

Van 

Sözcü 
Zeynep Karahan Uslu 

İstanbul 
Üye 

Yüksel Coşkunyürek 
Bolu 
Üye 

Rasim Çakır 
Edirne 
Üye 

Ali İbiş 
İstanbul 

Üye 
Hanefi Mahçiçek 
Kahramanmaraş 

Üye 
Veli Kaya 

Kilis 

Üye 
Ali Cumhur Yaka 

Muğla 
Üye 

Nadir Saraç 
Zonguldak 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/286 24.2.2003 

Karar No.: 6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kara Avcılığı Kanun Tasarısı ilk olarak Komisyonumuzun 16.1.2003 tarihli toplantısında 
görüşülmüş ve konu ile ilgili olarak Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Antalya Millet
vekili Nail Kamacı, Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, Mersin Milletvekili Şefik Zengin, Ordu Mil
letvekili Cemal Uysal ve Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'tan oluşan bir alt komisyon kurul
masını kararlaştırmıştır. 

Alt komisyon çalışmalarını müteakip, Orman, İçişleri, Çevre ve Adalet bakanlıkları temsil
cilerinin de katıldığı 20.2.2003 tarihli komisyon toplantımızda kanun tasarısı metni görüşülmüş, 
yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki nedenlerle Kanun Tasarısı yeniden düzenlenmiştir. 

Genel hatları ile yapılan bu düzenlemelerle; 
- Kanun tasarısı, T.C. Anayasası ve Türk Medeni Kanunu ile Avrupa Birliği müktesebatına 

uyumlu hale getirilmiştir. 
Bu çerçevede; 
- Av ve yaban hayatına ilgili kamu kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, yerel 

yönetimlerin katılımının sağlanmasına yönelik yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
- Av ve yaban hayatında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kamu ve özel hukuk tüzel 

kişileri arasında koordinasyon sağlanmıştır. 
- Av ve yaban hayatı ile ilgili tanımların kapsamı genişletilerek güncelleştirilmiştir. 
- Av ve yaban hayatı yönetiminde önemli bir organ olan Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe 

av komisyonlarının teşekkül tarzı katılımcı bir yaklaşımla yeniden düzenlenmiştir. 
- Yaban hayatının insan müdahalesi olmadığı doğal ortamlarda süregelen bir hayatın olması, 

yaban hayatında bitkiler ve hayvanlann gerek kendi içlerinde, gerekse birbirleri ile bir sistem, bir 
denge içinde yaşaması, bu dengenin bilinçli müdahale olmadığı takdirde bozulması nedeniyle yeni 
düzenlemeler getirilmiştir. 

- Av hayvanlarının avlanma süreleri ile av hayvanlarını tespit etmeye, gerektiğinde bazı tür
lerin avını ve avlaklarda avlanmayı belli bir süre yasaklamaya, av yasağına ilişkin esas ve usulleri 
tespit etmeye ve uygulamada gerekli tedbirleri almaya yetkili merci belirlenmiştir. 

-Avlanmanın, avcılık belgesi ve avlanma izin almak ve üçüncü şahıslara karşı mali sorum
luluk sigortası yaptırmak şartıyla avlanma planlarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre 
yapılabilmesi esası getirilmiştir. 

- Av hayatının kamu malı olması, bundan yararlananların yararlandıkları ölçüde bu hayatın 
devamı için mali katkıda bulunmaları zorunlu hale getirilmiştir. 

- Sürdürülebilir av ve yaban hayatında doğal dengenin korunması amacıyla bilimsel yönden 
zararlı görülen hayvanların avcılar veya görevlilerce avlanmasına yönelik hükümler getirilmiştir. 

- Yabancı devletlerin diplomatik pasaport taşıyan temsilcilerinin avlanmasında mütekabiliyet t 

esası getirilmiştir. 
- Avcılığın, çok hassas bir dengeye sahip yaban hayatına müdahale eylemi olması nedeniyle 

avcıların ehliyetli kişilerden olmasına, aynca belli şartları taşıyan ve avlanmak için başvuran 
kişilere verilen avcılık belgesinin tür ve çeşitleri ile verilme usul ve esasları ile kimlere verileceğine, 
iş ve işlemlerin hangi kurum tarafından yürütüleceğine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
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- Tüm gelişmiş ülkelerde avlanma, "yararlanan katkı sağlar" ilkesi çerçevesinde belirli bir üc
ret ödenerek yıllık avlanma izni ile yapılabilmektedir. Bu anlamda avlanma izin ücreti, avlanma 
maksadı ile yaban hayatına çıkmanın bedeli olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle avlanma izni üc
retinin hayvan gruplarına ve il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre belirlenmesine, özel av-
laklardaki avlanma izin ücretinden döner sermayeye pay aktarılmasına yönelik düzenlemeler yapıl
mıştır. 

- Sürdürülebilir av ve yaban hayatı için avcılığın kontrolü ve denetiminin sağlıklı bir şekilde 
yapılabilmesi amacıyla fahri av müfettişliği ihdas edilmiştir. 

- Kanun tasarısının ilk olarak 1993 yılında TBMM'ne sevk edilmesi nedeniyle uygulanabilir
liği kalmayan cezai müeyyideler günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. 

- Kanun tasarısının maddelerinin içeriği üzerinde yapılan değişikliklere paralel olarak 
Tasarının kısım, bölüm ve madde başlıkları yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz, gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
îlyas Arsîan 

Yozgat 
Kâtip 

Ali Osman Başkurt 
Malatya 

Üye 
Osman Özcan 

Antalya 
Üye 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur 

Üye 
Selami Yiğit 

Kars 
(Son toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Çerçi 

Manisa 
Üye 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

(Bazı maddelerine muhalifim) 
Üye 

Zülfıkar Izol 
Şanlıurfa 

(îmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Vahit Kirişçi 

Adana 
Üye 

Fikret Badazlı 
Antalya 

(Son toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Ahmet Ertürk 

Aydın 
Üye 

Mehmet Mehdi Eker 
Diyarbakır 

Üye 
Yavuz Altınorak 

Kırklareli 
(Son toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Ömer İnan 

Mersin 
Üye 

Cemal Uysal 
Ordu 

Üye 
Ahmet Kambur 

Tekirdağ 

Sözcü 
Erdoğan Öze gen 

Niğde 
Üye 

Nail Kamacı 
Antalya 

(Bazı maddelere muhalefet 
şerhim var) 

Üye 
Mehmet Ali Suçin 

Batman 
Üye 

Ali Ayağ 
Edirne 
Üye 

Özkan Öksüz 
Konya 

Üye 
Şefik Zengin 

Mersin 
Üye 

Necati XJzd.il 
Osmaniye 

Üye 
Maliki Ejder Arvas 

Van 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Kara Avcılığı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin 1 inci ve 5 inci fıkrası, 14 üncü maddesinin 

4 üncü fıkrasına muhalefet ediyorum. 

Madde 3. -
Birinci fıkra 

Merkezde, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teş
kilâtı ilgili birimlerinden iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir, Çevre Bakanlığı bir, Orman Genel 
Müdürlüğü bir, Jandarma Genel Komutanlığı bir, Orman fakültelerinden ve avlak (özel) işlet
mecilerinden birer, avcı kuruluşlarından dokuz, gönüllü kuruluşlardan dört olmak üzere toplam 23 
üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur. 

Beşinci fıkra 
Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile av

cı üyelerinin seçimi ve diğer üyelerin belirlenmesi, çalışma usulleri karar alınması, kararların yayın 
ve yayım esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İl Av Komisyonu, Vali veya Vali 
yardımcısı başkanlığında bir, Bakanlık teşkilâtından bir, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir, Çevre 
Bakanlığı bir, Millî Eğitim Müdürlüğü bir, Jandarma Genel Komutanlığı bir, gönüllü kuruluşlardan 
üç, avcı kuruluşlarından üç, Gençlik ve Spor il Müdürlüğünde bir olmak üzere toplam 13 üyeden 
teşekkül eden îl Av Komisyonu kurulur. 

GEREKÇE 
Merkez Av Komisyonu Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde avlanmaya ilişkin kararlan alacak 

önemli bir organdır. Bu organın oluşumunda ilgili tarafların dengeli şekilde temsili katılımcılığın en 
önemli göstergelerinden birisidir. Bu nedenle avcı kuruluşlarının ülkemizdeki coğrafi bölge esas 
alınarak 9 üye ile temsil edilmesi ve gönüllü kuruluşların temsildeki payı artırılması ile dengeli bir 
temsilin sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca komisyonun daha hızlı çalışabilmesi için toplam üye 
sayısının azaltılması hedeflenmiştir. Merkez Av Komisyonuna katılacak olan avcı üyelerin avcı 
kuruluşlarınca belirlenen adaylar arasından seçimle gelmesi hedeflenmiştir. 

Madde 14. -
Dördüncü fıkra 

özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için gerekli izin, avlak sahibi veya işleten-
lerce verilir. 

GEREKÇE 
Ülkemizde özel avlak işletmeciliği bu zamana kadar gelişememiştir. Özel avlak işlet

meciliğinin önünde ciddi engellerin olduğu anlaşılmaktadır. Yasa tasarısı ile özel avlak gelirlerinin 
% 10'unun Bakanlık Döner Sermayesine alınması ayrıca gelişmeyi engelleyici bir unsur olacaktır. 
Bu nedenle % 10 payın kaldırılması yerinde olacaktır. Bu düzenleme ile özel avlakların teşvik edil
mesi ve yaban hayatının iyi durumda olmadığı günümüzde önümüzdeki ilk 5 yıl için özellikle tır
naklı av hayvanlarının üzerindeki baskıyı azaltmak amacı ile avcılığı özel avlaklarda kuş avcılığına 
yönlendirmek hedeflenmiştir. 

Nail Kamacı 
Antalya Milletvekili 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Kanunun, 2 nci Madde ile düzenlenen, 
Avcılarımızın çok büyük kısmı kırsal kesimde veya köyde oturmaktadır. 2002-2003 Av 

Dönemi: 
Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararının 33 üncü maddesine göre bu av dönemi için tespit 

edilen avlanma bedeli. 
a) Avcı derneğine üye olanlar; 30 000 000 TL 
b) Avcı derneğine üye olmayanlar 60 000 000 TL tutarındadır. 
Kırsal kesimde oturan insanlarımız değil bu parayı ödemek çocukları için aylık okul taşıma üc

retini bile ödeyemeyecek durumdadır. Kırsalda oturan bir avcı için bu bedel çok yüksek olup, ay
rıca malî mesuliyet sigorta bedeli de çok yüksek olacağından yılda bir kez bile ava çıkacak olan 
vatandaşın ve DİE'nin resmî rakamlarıyla ülke nüfusunun % 40'ına yakın kısmının açlık sınırında 
olduğu halde bir adet av hayvanı vurabilecek vatandaş için oluşacak parasal rakam gerçekten yük
sektir ve eşitsizliktir. Avcılığı zevk için yapanlarla beslenme amacıyla yapanlar ayırt edilmelidir. 
Burada alınacak olan ücret profesyonel avcılık yapan, başka il ve ilçelerde oturan avcıları kap
samalıdır. Kendi köy ve ilçelerinde oturanlar bu maddelerin dışında bırakılmalıdır. Bu kanun 
tasarısıyla malî mesuliyet sigortasının yanında tarım alanlarının gördüğü zararla ilgili olarak sigor
ta ettirme zorunluluğu getirilmemektedir. 

25 inci fıkrası avlanma zamanında da özellikte tarımsal alanlarda aşırı tahribat yaparak çiftçiyi 
mağdur eden yaban domuzlarını ve diğer zararlıları kapsamamaktadır. Bu tür zararlılar geceleri bes
lenmektedir. 

28 inci Madde: başlangıçta itiraz ettiğim gerekçelerle bu maddeye de karşıyım. Profesyonel av
cılarda uygulanmalı. 

29 uncu fıkrası: başlangıçta itiraz ettiğim gerekçelerle bu maddeye de karşıyım. Profesyonel 
avcılarda uygulanmalı. 

4 üncü Madde ile, 
Bu maddeyle "Doğal Yaşama Ortamları Kasten Zehirlenemez" ibaresi eklenmelidir. Özellikle 

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde gerek zeytin tarımı gerekse diğer tarımsal alanlarında çıkan 
bitkisel salgın hastalıklarda ziraî mücadele ilaçlan kullanılmaktadır. Bu alanlarda yaban hayatın 
doğal ortamlarıdır. Bu alanlarda kullanılan ziraî mücadele ilaçları tarım il ilçe müdürlüklerindeki 
görevli elemanlarca önerilen ilaçlardır. Bunların da bir kısmı zehirleyicidir. 

İkinci Bölüm 
5 inci maddeyle tamamen Bakanlığı ve Merkez Av Komisyonu yetkili kılınmakta. Bakanlığa 

ve Merkez Av Komisyonu Üyelerine bir yaptırım getirmemekte, avcı ve doğa kuruluşlarından görüş 
alınmamaktadır. 

6 ncı Madde, 
2 nci paragrafta gümelerde avlanılamaz, gümelerin kurulması yasaktır. Denmektedir. Güme av

cılığın temel unsurlarından biri olup, tuzakla uzaktan yakından ilgisi yoktur. 
7 nci Maddeyle, 
Avlanma ücretlerine profesyonel avcı ibaresi konmalı ikamet ettiği köy, ilçe sınırlarında av

lananlar için bu şart aranmaz ibaresi eklenmelidir. 
2 nci paragrafta % 5'i Döner Sermaye İşletmesine Katılım payı ve 3 üncü paragrafta harçlarının 

% 30'u Döner Sermaye İşletmesine yatırılır. 
Yukarıda bahsedilen ve Kanun maddesiyle getirilmek istenen oranlar av sanayiini çökerteceği 

gibi malî açıdan da bütçenin genel prensibine aykırıdır. Bir diğer hususta av malzemeleri ticareti ile 
uğraşanlara ayın sonunda bir kurumuna gitme ve bürokrasiyle boğuşma külfeti getirecektir. 
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10 uncu Madde ile, 
Alınan ücretlerden yaban hayvanlarının hastalıkları ile mücadele edilmesinde kullanılacağı 

belirtilmektedir. Bu da bütçenin genellik ilkesine aykırı olduğu gibi salgın hayvan hastalıklarıyla 
mücadele 3285 sayılı Yasa Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetkisi alanında olması gerekir. 

Özellikle 2000'de başlayan önce İzmir Ödemiş, Tire daha sonra Aydın İline ve en sonda Muğ
la İline sıçrayan ve yabanî hayvanlardan geçtiği tespit edilen kuduz hastalığıyla ilgili olarak Orman 
Bakanlığının hiçbir çalışması mevcut değildir. 

11 inci Madde, 
1 inci paragrafta "Diğer Avlaklar ise Genel Müdürlükçe yönetilir, işletilir veya işlettirilir" 

ibaresinde işlettirilir kısmı özelleştirmeyi ve böylece yaban hayatın özelleştirileceği çağrışım yap
maktadır. Bu da yaban hayatın korunmasını değil yok edilmesini teşvik edici bir unsurdur. 

2 nci paragrafta özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi köy tüzel kişilikleri denmekte bel
de ve belediyeleri kapsamamaktadır. Bu kısma belde ve belediyelerin ibarelerin eklenmesinin uy
gun olacağını düşünüyorum. 

13 üncü Madde, 
1 inci paragrafta her yıl vize edilir. İbaresi 5 yılda bir olmalı diye değiştirilmelidir. Böylece 

bürokratik işlemler azaltılacaktır. 
2 nci paragrafta gerekli avcılık belgesi almak zorundadır. Yerine "Profesyonel avcılık belgesi 

almak zorundadır ibaresi gelmelidir." 
14 üncü Madde, ile avlanma izin ücretlerinin tahsili ve Döner Sermaye İşletmesine yatırılması 

ile ilgili esaslar Bakanlıkça tespit edilir. 
1 inci paragrafa profesyonel avcılık belgesi avcılar ibaresi getirilmelidir. 
2 nci fıkradaki malî mesuliyet sigortası amatör avcıya külfet getirecektir. Aynı zamanda yaban 

hayattan tarım arazilerinin göreceği zararla ilgili olarak, sigortada getirmemektedir. 
Yine 3 üncü fıkradaki ve 4 üncü fıkradaki parasal konular malî açıdan bütçenin genellik pren

sibine aykırıdır. 
21 inci Maddenin, 2 nci fıkrasında "Ortamı zehirleyenlere" yerine "Ortamı kasteden zehir

leyenler" olarak eklenmesinin daha uygun olacağı kanısındayım. 
24 üncü Maddesi ile, 
3 üncü fıkradaki cezaların ise çok yüksek olduğu kanaatindeyim. 5 inci fıkradaki malî 

mesuliyet sigortasından profesyonel avcılar için uygulanmalı. 
28 inci Maddesi ile, avdan men için zehirleyerek öldürülenlere, ışıkla, sesle, manyetik dalgay

la avlananlar ile Merkez Av Komisyonu kararı ile belirtilen sayının üzerinde avlananlar yine Mer
kez Av Komisyonu kararında belirtilen ve nesli tükenmekte olan av hayvanlarını öldürenlere para 
cezaları saklı kalmak şartıyla, avdan men cezası verilmelidir. Bunun dışında kalanlara avdan men 
cezası verilmemelidir. 

Kara avcılığı kanun tasarısının tanımlan kapsayan 2 nci maddenin bazı fıkralarıyla, 4 üncü 
maddenin 4 üncü fıkrasına, 5 inci maddeye, 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının son cümlesine, 8 inci 
maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına, 10 uncu maddeye, 11 inci maddenin 1 inci fıkrasına ve 3 üncü 
fıkrasına, 13 üncü maddenin 1 inci fıkrasına, 14 üncü maddenin 4 üncü fıkrasına, 21 inci maddenin 
2 nci fıkrasına, 24 üncü maddenin 3 üncü ve 5 inci fıkrasına, 28 inci maddenin 1 inci fıkrasına 
muhalefet ediyorum. 

24.2.2003 
Fahrettin Üstün 

Muğla 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KARA AVCILIĞI KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; av ve yaban hayvanlarının tabiî yaşama ortamları ile birlikte 

korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmaların kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini ve 
av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. 

Kısaltmalar ve tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık, Orman Bakanlığını, 
b) Bakan, Orman Bakanını, 
c) Genel Müdürlük, Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünü, 
d) Av hayvanı, bu Kanun kapsamında avlanan, yakalanan, bulundurulan veya korunan ve 

Genel Müdürlükçe belirlenen listede yer alan hayvanları, 
e) Avlak, av ve yaban hayvanlarının tabiî olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları, 
f) özel avlak, bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar 

için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları, 
g) Devlet avlağı, Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yer

lerle Devlet tarım işletmeleri, haralar, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun 
muvafakati alınarak avlak olarak ayrılan yerleri, 

h) Genel avlak, özel, örnek ve Devlet avlakları dışında kalan bütün sahalar ile göl, lagün, batak
lık ve sazlık gibi sahaları, 

i) örnek avlak, Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre 
ayrılan ve işletilen avlakları, 

j) Yaban hayatı koruma sahası, yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşama or
tamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı 
sahaları, 

k) Koruma ve geliştirme sahası, av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, 
geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı 
sahaları, 

1) Üretme istasyonu, av ve yaban hayvanlarının üretildikleri tesisleri, 
m) Av amenajmanı, av ve yaban hayvanlarının türlerini, miktarlarını, cinsiyet ve yaş oranlarını, 

üreme durumlarını, yayılışlarını, göçlerini, yaşama muhitlerini ve ilgili diğer hususları tespit etmek 
üzere etüd ve envanterinin; av ve yaban hayvanlarının nesillerinin korunması, üretilmesi ve geliş
tirilmesi, yaşama muhitlerinin iyileştirilmesi, bu muhitlerin muhafazası, bazı türlerin göç yollarının, 
biyoloji ve davranışlarının takibi için çeşitli istasyon ve sahaların kuruluş, etüd ve planlamasının; 
etüd ve envanter neticelerine dayanarak avlaklarda mevcut problemleri önlemek ve düzenli avcılığı 
sağlamak üzere, günlük ve toplam av miktarlarını, üretim, koruma, bakım ve mücadele esaslarını 
tespit eden av işletme planlarını hazırlama çalışmalarının yapılmasını, 

n) Avcılık belgesi, avcılık ve av hayvanları bilgisine sahip, 18 yaşını doldurmuş, 6136 sayılı 
Kanun hükümlerine göre ateşli silah taşıma ehliyeti ve şartlarına sahip olan ve avlanmak için baş
vuran kişilere verilen belgeyi, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
o) Avlanma ücreti, örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen Devlet avlakları ve genel 

avlaklarda avlanma izin ücreti dışında, tespit edilen türler için ayrıca alınan ücretleri, 
p) Av yılı, 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart'ına kadar olan süreyi, 
r) Avlanma izin ücreti, bir av yılı için, av hayvanı gruplarına, avcılık belgesi ve silah çeşitlerine 

göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri, 
s) Döner Sermaye işletmesi, bu Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece bu Kanun 

çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 35 inci maddesine göre kurulmuş bulunan işletmeleri, 

ifade eder. 
Merkez Av Komisyonu 
MADDE 3. - Merkezde, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Bakanlık ve 

Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilâtı ilgili birimlerinde ve konu ile ilgili üniversiteler, kurum 
ve kuruluşların ve avcı derneklerinin temsilcilerinden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu 
kurulur. Avcı derneklerinden katılacak üye sayısı, komisyon üye sayısının beşte ikisinden fazla 
olamaz. 

Bu Komisyon, yılda bir defa Mart ayında toplanır; ayrıca Bakanın çağrısı üzerine de toplanır. 
Merkez Av Komisyonu, avcılığın düzenlenmesine, avcılığın ve av hayvanlarının geliştiril

mesine ait hususlarda kesin ve bağlayıcı karar alır. 
Merkez Av Komisyonunun üyelerinin sayısı, seçimi, çalışma usulü, karar alması, kararların 

yayın ve yayımı esasları Bakanlıkça düzenlenir. 
İKİNCİ KISIM 

Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması, Korunan Alanlar, Avlanma Zamanı, Avlanma 
Esasları ve Av Amenajmanı Uygulaması 

Koruma, mücadele, faydalanma ve korunan alanlar 
MADDE 4. - Genel Müdürlükçe tespit edilen kuş ve memeli hayvanlardan korunması gereken

ler, Merkez Av Komisyonunca; bunların dışında kalan yabanî hayvanlar ile sürüngenler, gerektiğin
de ilgili kuruluşların görüşleri alınarak veya re'sen Bakanlıkça koruma altına alınır ve Resmî 
Gazete'de yayımlanır. Koruma altına alınan bu hayvanların avlanması, yavru ve yumurtalarının top
lanması, yuvalarının dağıtılması yasaktır. Gerektiğinde bu av ve yaban hayvanlarının kendilerinden, 
yavru ve yumurtalarından, korundukları süre içinde veya av mevsimleri dışında faydalanma ve 
zararlı olanları ile mücadele ve geçici olarak, men edilen usullerle avlanma esasları Bakanlıkça tes
pit edilir. 

Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkân 
veren tabiî yaşama ortamlanndan sulak sahalar ve bataklıklar, Bakanlığın izni alınmadan 
kurutulamaz. 

Yaban hayatı koruma sahasında yaban hayatı tahrip edilemez, ekosistem bozulamaz, onaylan
mış planlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında hiçbir yapı ve tesis kurulamaz, irtifak hakkı tesis 
edilemez. Bu sahalarda ayrıca yasaklanan faaliyetler Bakanlıkça belirlenir. 

Avlanma zamanı ve esasları 
MADDE 5. - Kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine ve avlanma sahalarına göre av

lanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile av miktarlarını tespit etmeye, bazı türlerin avını ve 
bazı avlaklarda avlanmayı belli bir süre yasaklamaya, yasak av esas ve usullerini tespit etmeye ve 
uygulamada gerekli tedbirleri almaya Merkez Av Komisyonu yetkilidir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Merkez Av Komisyonunca tespit edilen av miktarları ve avlanma süreleri dışında ve men 

edilen esas ve usullerle avlanmak yasaktır. 
Özel avlaklar ile örnek avlaklarda, birinci fıkraya göre Merkez Av Komisyonu yetkisinde olan 

hususları düzenlemeye Bakanlık yetkilidir. 
Avlanma esas ve usulleri 
MADDE 6. - Avlanma; ancak avcılık belgesi ve avlanma izni almak şartıyla her türlü av tüfek 

ve silahı, ok, kapan, tuzak ve av için eğitilmiş hayvanlarla av amenajmanı esaslarına göre yapılır. 
Av türlerine göre kullanılacak av silah ve tüfeklerinin çeşitleri ile ok, kapan, tuzak ve av için 

eğitilmiş hayvanlar vasıtası ile avlanma esasları ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında 
avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan silah taşıma veya köpek bulundurma esasları 
Bakanlıkça tespit edilir. Bu esaslara aykırı şekilde avlanmak yasaktır. 

Av amenajmanı uygulaması 
MADDE 7. - Saha, avlak, istasyon ve tesislerin kurulması ile av amenajmanına ait iş ve işlem

ler, gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır ve 
Bakanlıkça tasdik edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Avlanma Ücretleri ve Av Hayvanlarının Korunması 

Avlanma ücretleri ve katılım payı 
MADDE 8. - Av amenajmanı planları ve yıllık avlanma düzenine göre yapılacak avlanmalar 

için, büyük ve küçük av hayvanlanmn türleri, sayılan ve av türü itibariyle ayrıca alınacak avlanma 
ücretleri Bakanlıkça tespit edilir. Avlanma ücretleri, Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Döner Ser
maye İşletmesine yatınlır. 

Ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av ve spor silahları ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül 
ve kovanlann satışlarında, satış ücretinin % 2'si kesilerek, Döner Sermaye işletmesine aylık olarak 
yatırılır. 

Ücret alınmaması 
MADDE 9. - Kötü vasıflı, sakat, sayıca çok artmış, tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanlann 

bu Kanun gereğince görevliler tarafından avlanmasına dair usul ve esaslar Bakanlık tarafından tes
pit edilir. 

Yabancı devletlerin diplomatik pasaport taşıyan temsilcileri ile Devlet misafirlerinden, yaban
cı avcılık belgesi verilişinde, ikili veya çok taraflı sözleşmelere veya mütekabiliyet esasına bağlı 
olarak avlanma izin ücreti ve avlanma ücreti alınmayabilir. 

Döner sermayede toplanan gelirlerin kullanılması 
MADDE 10. - Bakanlık, av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve amenajmanı, 

avlakların kurulması, bakımı, işletilmesi ve avlanmalann kontrol altına alınması, üretme istasyon
ları, koruma ve geliştirme sahaları, yaban hayatı koruma sahaları kurulması, avcıların eğitilmesi, 
avcılığın ve av turizminin geliştirilmesi için Döner Sermaye İşletmesinde bu Kanun uyarınca top
lanan gelirin tamamını kullanır. Üretme istasyonları, koruma ve geliştirme sahaları Bakanlıkça, 
yaban hayatı koruma sahaları orman rejimine giren yerlerde Bakanlıkça, diğer yerlerde Bakanlar 
Kurulunca tefrik edilir. Bu sahaların ayrılması ile ilgili kriterler Bakanlıkça belirlenir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Avlaklar ve Avcılık Belgeleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Avlaklar 
Avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi 
MADDE 11. - Avlakların kuruluşu, sınıflandırılması, işaretlenmesi, işletilmesi ve Devlet av

laklarının kiraya verilmesi ile ilgili esaslar, Bakanlıkça tayin ve tespit edilir. 
Özel avlaklar, sahipleri veya kiracıları tarafından; örnek avlaklar, genel avlaklar ve Devlet av

lakları Genel Müdürlükçe yönetilir ve işletilir. Devlet avlakları kiraya verilebilir ve kira ücretinin 
% 20'si Döner Sermaye İşletmesine yatırılır. 

Bütün avlaklar Bakanlıkça denetlenir. 
İzne tâbi, yasak, serbest av sahaları 
MADDE 12. - Özel avlaklarda avlanmak avlak sahibinin; Orman Kanunu ve Millî Parklar 

Kanunu kapsamına giren sahalarla örnek avlaklarda ve kamu tüzel kişilerinin ve Devlet kuruluş
larının hüküm ve tasarrufunda bulunan tarım işletmeleri, baraj gölleri ve benzeri sahalarda avlan
mak ilgili kuruluşun görüşü alınarak Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır. Sahipli arazilerde avlanma 
ile ilgili esaslar Bakanlıkça tespit edilir. 

Diğer kanunlar ve Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı yerlerde 2 nci mad
denin (j), (k), (1) bendlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlanmak yasaktır. Buralarda, ancak 
av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı veya zararlı olduğu hallerde, avlanmaya Genel Müdürlükçe 
izin verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni 

Avcılık belgesi 
MADDE 13. - Avcılık belgesi, Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve 

beş yılda bir vize edilir. Silah taşıma ehliyetini haiz olmayanlara avcılık belgesi verilmez. 
Avcılık belgesi alacak olanlar yeterlik sınavına tâbi tutulurlar. Yeterlik sınavı ve diğer işlem

lere ait usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir. Avcılık ve av hayvanlarına ilişkin ders görmüş Or
man Fakültesi mezunları bu sınavdan muaftırlar. 

Yurdumuzda ikamet eden yabancı uyruklulara ülkelerinden almış oldukları avcılık belgesi kar
şılığında "Yabancı Avcılık Belgesi", avcı turistlere ise "Geçici Avcılık Belgesi" verilir. 

Avcılık belgelerinin verilişinde ve vizesinde Harçlar Kanununa göre harç alınır. 
Avcılık belgeleri; il merkezinde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından verilir. Avcılık bel

gelerine ait iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür. 
Bu maddede öngörülen avcılık belgeleri alınmadan avlanmak yasaktır. 
Avlanma izni 
MADDE 14. - Avcılık belgesi sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma izin üc

retini mahallî orman idaresine yatırmak suretiyle avlanma izni almak zorundadırlar. Avlanma izin 
ücreti, hayvan gruplarına ve avcılık belgesi ile silah çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilir. 

Avlanma izni, en çok bir av yılı içindir. Avlaklarda, avcılık belgesi ve av hayvanı grupları ile 
silah çeşitlerine uygun olarak alınmış avlanma izni olmadan avlanmak yasaktır. 

Özel avlaklarda izin, avlak sahibi veya işletenlerce verilir ve karşılığı ücret bu yerlere ödenir. 
Bu ücretin % 10'u Döner Sermaye İşletmesine kesilir. 
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Avlanma izin ücretleri, Genel Müdürlükçe başvuru tarihinde tahsil edilir ve 15 gün içinde 

Döner Sermaye İşletmesine yatırılır. 
BEŞİNCİ KISIM 

Av Turizmi, Ticareti ve Özel Üretim 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Av Turizmi 
Yabancıların avlandırılması 
MADDE 15. - Yurdumuzda av turları, foto-fılm çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem 

turları yaptıracak seyahat acenteleri, Bakanlıktan "Av Turizmi İzin Belgesi"ni; seyahat acenteleri 
vasıtasıyla veya münferiden yurdumuza avlanmak üzere gelen avcı turistler ise 13 üncü maddede 
belirtilen geçici avcılık belgesini almaya ve avlayacakları av hayvanlarını bu belgeye kaydettirmeye 
mecburdurlar. 

Av turizmine dair esaslarla bütün iş ve işlemler Bakanlıkça, avcı turistlerin avlayabilecekleri 
av hayvanlarının cins ve miktarları ile bunlardan alınacak avlanma ücretleri ve diğer ücretler Genel 
Müdürlükçe tespit edilir. 

Yabancıların getirebilecekleri av teçhizatı 
MADDE 16. -Avcı turistler, beraberlerinde yivli ve yivsiz av tüfekleri ile bunlara ait mermileri 

getirebilirler. 6136 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur. 
Yabancıların götürebilecekleri av hayvanları 
MADDE 17. -Avcı turistler, avladıkları geçici avcılık belgelerine kayıtlı av hayvanlarının et

lerini ve hatıra değeri taşıyan parçalarını, başkaca bir izne bağlı olmadan yurt dışına beraberlerinde 
çıkarabilirler, adreslerine gönderebilirler veya göndertebilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Av ve Yaban Hayvanlarının Ticareti ve Özel Üretimi 

Ticaret esasları 
MADDE 18. - Canlı ve cansız olarak av hayvanlarının veya bunların et, deri, post, boynuz ve 

benzeri parçalarının satılması, satın alınması, nakli ve av hayvanları ticaretinden Döner Sermaye İş
letmesine gelir alınması ve miktarı ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye, bunların ticaretini kısmen 
veya tamamen yasaklamaya Bakanlık yetkilidir. 

Özel üretim çiftlikleri 
MADDE 19. - Gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarını özel çiftliklerde üretebilirler. 

Bunların üretilmesi, ergin, yavru ve yumurtalannın ticareti ve nakline ait esaslar ile Döner Sermaye 
İşletmesine kesilecek paraların miktarı ve tahsil şekilleri Bakanlıkça tespit edilir. 

ALTINCI KISIM 
Suçların Takibi 

Suçların takibi 
MADDE 20. - Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması ve av suçlarının takibi Genel 

Müdürlükçe yapılır. 
Suçlan takiple görevli olan orman memurları, bu Kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket 

edenler hakkında suç zaptı düzenlemeye ve suçta kullanılan silah, alet ve av vasıtaları ile canlı-can-
sız av hayvanlarını zaptetmeye yetkilidirler. Görevli memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy 
bekçileri ile köy muhtarları aynı yetkiyi haizdir. 
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Avcılar, talep halinde orman memurlarına her türlü avlanma belge ve izinlerini ibraz etmek 

zorundadırlar. 
Suçların ihbar ve takibinde kır ve köy bekçileri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ile talep halinde, 

jandarma ve polis orman memurlarına yardıma mecburdurlar. 
YEDİNCİ KISIM 

Cezalar 
Yasaklara uymama 
MADDE 21. - 4 ve 5 inci maddelere aykırı hareket ederek, koruma altındaki hayvanları av

layanlara, yaralayanlara veya öldürenlere, bunların yavru ve yumurtalarını toplayanlara, yuvalarını 
bozanlara veya Merkez Av Komisyonunca tespit edilen av miktarları ve avlanma süreleri dışında, 
menedilen esas ve usullerle avlananlara orman işletme şefliğince 2 000 000 lira para cezası verilir. 

Orman işletme şefliğince, zehirle avlananlara 8 000 000 lira, av ve yaban hayvanlarının bes-
lendikeri ve barındıkları ortamı zehirleyerek ölümüne sebep olanlara ise 40 000 000 lira para cezası 
verilir. 

Avlanma esaslarına uymama 
MADDE 22. - 6 ncı maddede belirtilen avlanma esaslarına aykırı şekilde avlananlara, orman 

işletme şefliğince 1 000 000 lira para cezası verilir. 
Özel avlakların kuruluş amacı dışında işletilmesi 
MADDE 23. - 11 inci madde gereğince yapılan denetimlerde özel avlakların kuruluş amaçları 

dışında işletildiğinin tespiti halinde, avlak sahibine veya bu avlakları kiralamak sureti ile işletenlere, 
orman işletme şefliğince 8 000 000 lira para cezası verilir. 

Suçun tekrarı halinde, avlak kuruluş işlemi iptal edilir. 
İzinsiz veya yasak yerlerde avlanma 
MADDE 24. - Avlanma sahalarında izin almadan avlananlara veya diğer kanunlar ve Merkez 

Av Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı yerlerle 2 nci maddenin (j), (k) ve (1) bendierinde 
tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara, orman işletme şefliğince 1 000 000 lira para cezası 
verilir. 

Belgesiz avlanma 
MADDE 25. - Bu Kanuna göre avcılık belgesi almadan avlananlara orman işletme şefliğince 

1 200 000 lira, avlanma izni olmadan avlananlara 600 000 lira para cezası verilir. 
Yabancı avcılık belgesi ve geçici avcılık belgesi almadan avlananlara orman işletme şefliğince 

2 400 000 lira, yabancı avcılık ve geçici avcılık belgesi olup da avlanma izni olmadan avlananlara 
1 200 000 lira para cezası verilir. 

Yabancılarla ilgili yasaklara uymama 
MADDE 26. - Av turizmi izin belgesi almadan av turu, foto-fılm çekimleri ile av ve yaban hay

vanları gözlem turları yaptıran veya yabancıların avlanmasına aracılık eden kuruluş ve acenteler ile 
geçici avcılık belgesinde kayıtlı türler ve yerler dışında avlanan yabancı uyruklu kişilere, orman iş
letme şefliğince 24 000 000 lira para cezası verilir. 

Av ticareti yasağına uymama 
MADDE 27. - 18 ve 19 uncu maddeler gereğince Bakanlığın koyacağı esaslara uymayanlara, 

mahallî sulh ceza mahkemesince 8 000 000 liradan 20 000 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Suçun tekerrürü halinde verilecek ceza dört misline kadar artırılabilir. 
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Avlanma belgelerinin gösterilmemesi 
MADDE 28. - Avlanma sırasında yanlarında avcılık belgesi ve av izninin olmaması veya 

görevlilerin istemesine rağmen gösterilmemesi sebebi ile hakkında işlem yapılan avcılara, bu bel
gelerini sonradan ibraz etseler bile, orman işletme şefliğince 200 000 lira para cezası verilir. 

Müsadere ve tazminat 
MADDE 29. - 28 inci maddedeki fiiller hariç olmak üzere bu Kanunla yasak edilen fiilleri iş

leyenlerin suçta kullandıkları silahlan ve avlanmada kullandıkları her türlü av alet ve malzemeleri, suç 
vasıtaları ile avlanmış canlı-cansız av hayvanları mahallî sulh ceza mahkemesince müsadere edilir. 

Müsadere edilen bu silahlardan askerî amaçlı olanlar Millî Savunma Bakanlığına teslim edilir. 
Diğer silahlarla av alet ve malzemeleri, av vasıtaları ve cansız av hayvanları Genel Müdürlükçe 
satılarak ücreti Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir. 

Bu Kanun hükümlerine aykın olarak avlanan, öldürülen veya yaralanan hayvanların orman 
idaresince tespit edilen değerinin bir misli fazlasıyla tahsiline mahkemece karar verilerek bundan 
elde edilecek tutar Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir. 

Suçların tekrarı 
MADDE 30. - Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, suçun tekrarı halinde bir misli faz

lasıyla uygulanır. 
21 inci maddede yazılı fiillerin tekrarı halinde, faillerinin av belgeleri iptal edilir ve kendilerine 

bir daha av belgesi verilmez. 
22 nci maddede yazılı fiillerin tekrarı halinde, faillerinin av belgesi yoksa kendilerine 2 yıl süre 

ile av belgesi verilmez; av belgesi olanlar ise 2 yıl süre ile avcılıktan menedilir. 
İdarî para cezalarına itiraz ve cezaların tahsili 
MADDE 31. - Orman işletme şefliklerince verilen para cezaları, Tebligat Kanunu hükümlerine 

göre sahiplerine tebliğ edilir. Bu cezalara karşı, tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, mahallî 
sulh ceza mahkemelerine itiraz edilebilir. Bu konuda sulh ceza mahkemelerince verilen kararlar 
kesindir. 

Kesinleşen idarî para cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre mahallî maliye kuruluşlarınca tahsil edilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Davaların görülmesi 
MADDE 32. - Bu Kanunda öngörülen suçlara ilişkin davalar acele mevaddan sayılır ve sulh 

ceza mahkemelerinde görülür. 
Yönetmelik 
MADDE 33. - Bu Kanunun uygulaması ile ilgili esas ve usuller, İçişleri Bakanlığının görüşü 

de alınmak sureti ile bir yıl içinde Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 
Atıf 
MADDE 34. - Diğer mevzuatla 3167 sayılı Kara Avcılığı, Kanununa yapılan atıflar, bu 

Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır. 
Kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
MADDE 35. - 5.5.1937 tarihli ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu; 15.5.1957 tarihli ve 6968 

sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununun 29, 30 ve 31 inci maddeleri; 11.9.1981 tarihli 
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ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "av tez
keresi, yoksa" ibaresi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrası, aynı maddenin ikinci fıkrasındaki 
"taşımak" ibaresi, 13 üncü maddesindeki "av tezkeresi veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmış; 2521 
sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesindeki "av tezkeresi" ibaresi "avcılık 
belgesi" olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Önceki mevzuata göre alınmış olan av tezkereleri süresinin sonuna 
kadar geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Merkez Av Komisyonun
ca alınmış olan avlanma süreleri, avlanma limitleri, avına izin verilen türler, koruma altına alınan 
türler, yasak av sahaları ve av turizminin düzenlenmesine ilişkin kararlar. Merkez Av Komisyonu 
ilk toplantısına kadar geçerlidir. 

Yürürlük 
MADDE 36. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 37. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. E. İnönü 
Devlet Bakanı 

E. Ceyhun 
Devlet Bakanı 
Prof. T Akyol 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

Dışişleri Bakanı V. 
E. İnönü 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
E. Faralyalı 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
/ Tez 

Devlet Bakanı 
G. ErgeneJcon 
Devlet Bakanı 

O. Barutçu 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Millî Savunma Bakanı 

N. Ayaz 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktım a 
Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 

M Moğultay 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Devlet Bakanı 
Prof T. Çiller 
Devlet Bakanı 

A. Gönen 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

M. Batallı 
İçişleri Bakanı 

/ Sezgin 
Millî Eğitim Bakanı 

K. Toptan 
Ulaştırma Bakanı 

Y. Topçu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

KARA AVCILIĞI KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hay

vanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalannın kontrol 
altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak 
şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamaktır. 

Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştiril
mesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, 
av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendiril
mesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin suçlar, suçların takibi ve cezaları kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda adı geçen; 
1) Bakanlık: Orman Bakanlığını, 
2) Bakan: Orman Bakanını, 
3) Genel Müdürlük: Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünü, 
4) Av hayvanı: Bu Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer 

alan hayvanları, 
5) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen 

bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri, 
6) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan sahndıkları 

sahaları; 
7) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar 

için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları, 
8) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yer

lerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati 
alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, 

9) Genel avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, batak
lık ve sazlık gibi sahaları, 

10) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara 
göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları, 

11) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam or
tamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı 
sahaları, 

12) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, 
geliştirildiği, av hayvanlannın yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve 
gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları, 

13) Üretme istasyonu: Av ve yaban hayvanlarının üretildikleri tesisleri, 
14) Trofe : Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını, 
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(Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
15) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı 

veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri 
kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları, 

16) Av ve yaban hayatı yönetimi: Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması 
hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüd ve en
vanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faydalanmanın 
düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve 
değerlendirilmesini, 

17) Avlanma plânı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen 
yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne 
kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için 
gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı, 

18) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi, 
19) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştiril

mesi, ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federas
yon ve konfederasyonları, 

20) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alan
da faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi 
sivil toplum örgütlerini, 

21) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, bu Kanuna göre 
avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve 
sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi, 

22) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme ve 
üçüncü şahıslara karşı malî mesuliyet sigortası yaptırma koşulları ile elde ettiği hakkı, 

23) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi, 
24) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av 

hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki 
süreyi, 

25) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası 
arasında kalan zamanı, 

26) Avlanma: Bu Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen 
yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçir
meye çalışmayı veya ele geçirmeyi, 

27) Yasa dışı avlanma: Bu Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı 
türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve 
kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele 
geçirmeyi, 

28) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen Devlet avlakları ve genel 
avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine 
göre ayrıca alınan ücretleri, 

29) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine 
göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri, 
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30) Döner Sermaye İşletmesi: Bu Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece bu 

Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 21.05.1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman Bakan
lığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesine göre kurulmuş bulunan Döner 
Sermaye işletmelerini, 

31) Av koruma memurları: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama 
ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, 
gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, 
Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları, 

32) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi 
verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Merkez Av Komisyonu ve İl Av Komisyonları 
Av komisyonları 
MADDE 3. - Merkezde, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdür

lük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden iki, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak 
üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığından iki, Çevre Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Or
man Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluş
ları temsilen birer, Bakanlık Bölge Müdürlükleri esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından 
dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir üyeden teşekkül eden Merkez Av 
Komisyonu kurulur. 

İllerde ise valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile millî eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, 
jandarma teşkilâtı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye olmak 
üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden il av komisyonu kurulur. 

Gerekli hâllerde valilik, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu kurabilir. 
İlçe av komisyonu kararları il av komisyonunda, il av komisyonu kararları da Merkez Av 

Komisyonunda değerlendirilir. Merkez Av Komisyonu kararı kesindir. 
Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları, 

üyelerinin seçimi, çalışma usulleri, karar alınması, kararların yayın ve yayım esasları Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Merkez Av Komisyonunda alınan kararların uygulanması, av ve yaban hayvanlarının korun
ması, üretimi ve bakımı ile avcı kuruluşlarının kurulmasının ve çalışmasının teşviki, üyelerinin 
eğitimi Bakanlıkça yürütülür. 

İKİNCİ KISIM 
Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Üretme 

İstasyonları, Av Sezonu, Avlanma Esas ve Usulleri, Av ve Yaban Hayatı Yönetimi 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması,Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları ve 
Üretme İstasyonları 

Av ve yaban hayvanlarının korunması ve koruma alanları 
MADDE 4. - Yaban hayvanı türleri içinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenen av hayvanların

dan, korunması gerekenler Merkez Av Komisyonunca, av hayvanlarının dışında kalan yaban hay-
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vanları ile diğer türler gerektiğinde ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınarak Bakanlıkça koruma 
altına alınır. Bu karar Resmî Gazete'de yayımlanır. Koruma altına alınan yaban hayvanları av-
lanamaz, üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilemez, yavru ve yumurtaları top
lanamaz, yuvalan dağıtılamaz ve memeliler kış uykusunda rahatsız edilemez. Lüzumu halinde bu 
yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından, korunduklan süre içinde faydalanma 
ve zararlı olanları ile mücadele ve men edilen avlanma usulleri ile geçici olarak avlanma esasları 
Bakanlıkça tespit edilir. 

Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının tarım alanları ile besi ve yaban hayvanlanna 
zarar verecek sayıda çoğalmaları veya bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda, söz konusu 
alanlarda konu mahalli tanm ve köyişleri ile orman teşkilâtı görevlilerince incelenerek hazırlanacak 
ortak rapor doğrultusunda belli sayıda yaban hayvanının belirlenecek esas ve usullerle avlattırıl-
masına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. 

Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, 
yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hay
vanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya, veya yabancı türlerin orijin ülkesine gön-
derilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlannın yapılacağı kurtarma merkezleri kurulur. Bu 
yerlerin kurulması ve işletilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, bannmasına, üremesine ve korunmasına imkân 
veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların 
doğal yapıları değiştirilemez. 

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında yaban hayatı tahrip edilemez, ekosistem 
bozulamaz, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları dışında da olsa bu 
sahalara olumsuz etki yapacak tesislere izin verilemez, varsa mevcut tesislerin atıklan arıtılmadan 
bırakılamaz, onaylanmış plânlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında hiçbir yapı ve tesis kurulamaz, 
irtifak hakkı tesis edilemez. Bu sahalarda Bakanlıkça gerektiğinde ilave yasaklamalar getirilebilir. 
Bakanlığın uygun görüşü alınmadan diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yasaklama getirilemez. 

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki açıklıkların ve mevcut olan ağaçların, bitki 
örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması 
sonucunda oluşacak açıklıklar ve arazinin düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahalar işgal 
edilemez, kullanılamaz, bu yerlere her türlü yapı ve tesis yapılamaz, bu yapı ve tesisler tapuya tes
cil edilemez. Bu gibi yapı ve tesislere hiçbir kayıt ve şart aranmadan doğrudan doğruya Bakanlık
ça el konulur. Bu sahalarda yaban hayatının tahrip olmasına, ekosistemin bozulmasına neden olan 
olumsuz müdahalelerden dolayı Bakanlıkça yapılacak iyileştirme çalışmalarına ait giderler 
sebebiyet verenlerden ayrıca tazmin edilir. 

Avlanmanın yasaklandığı yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında av ve yaban hayvan
larının, bu sahalann dışında kalan alanlarda ise koruma altına alınmış yaban hayvanlarının tarım 
arazilerine veya mallara vereceği zararlar sahibinin talebi halinde bilirkişi raporu esas alınmak kay
dıyla tazmin edilir. Yaban hayvanlarının verdiği zararların tazmin edilmesine ilişkin esas ve usuller 
Bakanlıkça çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları, orman rejimine giren yer
lerde Bakanlıkça, diğer yerlerde Bakanlar Kurulunca tefrik edilir. Bu sahaların aynlması ve 
yönetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Av Sezonu, Avlanma Esas ve Usulleri ile Av ve Yaban Hayatı Yönetimi 
Av sezonu 
MADDE 5. - Sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, 

yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alarak avlanma sürelerinin başlama ve 
bitiş tarihleri ve populasyon durumuna göre av miktarlarını tespit etmeye, Devlet avlakları ve genel 
avlaklarda bazı türlerin avını ve bazı avlaklarda avlanmayı belli bir süre yasaklamaya; il av komis
yonlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Merkez Av Komisyonu, özel avlaklar ile örnek avlak
larda ise Bakanlık yetkilidir. Nesli tehlike altında olan, nadir, hassas ve benzeri statülerde yer alan 
türler ile endemik ve göçmen türlerin korunması amacıyla gerekli koruma tedbirlerini almaya, bu 
türler için bu Kanunda adı geçen koruma alanlannı oluşturmaya ve bu alanları ekolojik ihtiyaçlarına 
göre yönetmeye, doğal türlerin azalması veya nesillerinin tehlike altına girmesi durumunda yeniden 
yerleştirme çalışmalarının ekolojik prensiplere göre yapılmasını sağlamaya, av yasağına ilişkin esas 
ve usulleri tespit etmeye, avcılığın denetlenmesi ve izlenmesi çalışmalarını yapmaya ve uy
gulamada gerekli tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. 

Merkez Av Komisyonunca tespit edilen av miktarları ve avlanma süreleri dışında avlanılamaz. 
Av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde; kamuoyu des

teğinin sağlanması için toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile avcıların ve toplumun 
eğitilmesi amacıyla; Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyon
lar; av sezonunun başlamasından onbeş gün önce ve sona ermesinden itibaren de onbeş gün sürey
le eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak zorundadırlar. Bu yayın ve tanıtım faaliyetleri her 
kuruluşun ana haber bültenlerinden sonraki kuşakta ve ücretsiz olarak yayınlanır. Bu programların 
süresi yılda toplam üç saatten az olamaz. Bu hizmetlerin yürütülmesinde kurum ve kuruluşlar 
Bakanlık ile işbirliği yaparlar. 

Avlanma esas ve usulleri 
MADDE 6. - Avlanma, avcılık belgesi ve avlanma izni almak ve üçüncü şahıslara karşı malî 

mesuliyet sigortası yaptırmak şartıyla, yasalarla izin verilen silâh, araç ve eğitilmiş hayvanlarla, av
lanma plânlarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre yapılır. 

Zehirle avlanmak yasaktır. Yaban hayvanları, özellikleri Merkez Av Komisyonunca belir
lenecek; ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler, canlı mühre, her türlü tuzak veya kapan 
kullanarak, yarı otomatik ve otomatik tüfeklerle, havalı tüfek ve tabancalarla, kara, hava araçları 
ve teknelerle, diğer men edilen benzeri araç, gereç, usullerle ve gümelerde avlanılamaz. Avda kul
lanımı men edilen ses ve manyetik dalga yayan cihazlar, tuzak ve kapanlar ile benzeri araç ve gereç
lerin pazar ve ticarethanelerde bulundurulması ve satışı ile gümelerin kurulması yasaktır. 

Avlanan hayvanların taşınması ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin 
kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma iz
ni olmadan avlanmada kullanılan silâhları ve araçları taşıma veya köpek bulundurma ve eğitilmiş 
hayvanlarla avlanma esasları Merkez Av Komisyonunca tespit edilir. Bu esas ve usullere aykırı 
şekilde avlanılamaz. 

Av ve yaban hayatı yönetimi 
MADDE 7. - Av ve yaban hayatı yönetimine, saha, avlak, istasyon ve tesislerin kurulmasına ait 

iş ve işlemler, gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Avlama Ücretleri, Katılım Payı, Ücret Alınmayacak Hâller ve Toplanan Gelirlerin Kullanılması 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Avlama Ücretleri, Katılım Payı ve Ücret Alınmayacak Hâller 
Avlama ücretleri ve katılım payı 
MADDE 8. - Av ve yaban hayatı yönetimi ile avlanma plânlarına göre yapılacak avlanmalar 

için; av hayvanlarının türlerine, ağırlıklarına ve trofelerine göre alınacak avlama ücretleri Bakanlık
ça tespit edilir. Avlama ücretleri, Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Döner Sermaye İşletmesine 
yatırılır. 

Ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av tüfekleri ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül ve 
kovanların perakende satışında satış bedelinin %5'i Döner Sermaye İşletmesine katılım payı olarak 
satışı takip eden ayın son gününe kadar yatırılır. Bu ödemelerle ilgili olarak düzenlenecek katılım 
payı cetvelleri aynı süre içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Katılım payları süresi içinde yatırıl
madığı takdirde; yatırmayanlar hakkında 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Tahsil edilen avcılık belgesi ve yivsiz tüfek ruhsatnamesi harçlarının %30'u Bakanlık Döner 
Sermaye İşletmelerine yatırılır. 

Ücret alınmayacak hâller 
MADDE 9. - Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların bu Kanun gereğin

ce görevliler veya avcılar tarafından avlanmasında ücret alınmamasına ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından tespit edilir. 

Yabancı devletlerin diplomatik pasaport taşıyan temsilcileri ile Devlet misafirlerinden, ikili 
veya çok taraflı sözleşmelere ve mütekabiliyet esasına bağlı olarak avlanma izin ücreti veya avlama 
ücreti alınmayabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplanan Gelirlerin Kullanılması 

Gelirlerin kullanılması 
MADDE 10. - Bakanlık, av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve av ve yaban 

hayatı yönetimi, avlakların kurulması, bakımı, işletilmesi ve avlanmaların kontrol altına alınması, 
üretme istasyonları, koruma ve geliştirme sahaları kurulması, yaban hayvanlarının hastalıkları ile 
mücadele edilmesi, yaban hayvanlarının verdiği zararların tazmini, avcıların eğitilmesi, avcılığın ve 
av turizminin geliştirilmesi için Döner Sermaye İşletmesinde bu Kanun uyarınca toplanan gelirin 
tamamını kullanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Avlaklar, Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Avlaklar 

Avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi 
MADDE 11.- Özel avlaklar Bakanlıktan izin alınarak kurulur, sahipleri veya kiracıları tarafın

dan yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Diğer avlaklar ise Genel Müdürlükçe yönetilir, işletilir veya 
işlettirilir. Genel Müdürlükçe yönetilen, işletilen veya işlettirilen avlakların planlanması, kuruluşu, 
sınıflandırılması, alanlarının belirlenmesi, işaretlenmesi, yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi ve 
denetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 



- 2 8 -

(Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi amacıyla köy tüzel kişilikleri ile koruma, üretim, 

bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılabilir. İşbirliği yapılan avlaklardan sağ
lanan gelirin, avlağın sınırları içerisinde bulunan köy tüzel kişiliklerine verilecek miktarı, sahaların 
özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir. 

Avlanma plânlan yapılmış örnek avlakların, plânda belirtilen esaslara göre işlettirilmesi 
Bakanlıkça gerçek veya tüzel kişilere verilebilir. İşletmeci avlak işletmesinde istihdam edeceği iş 
gücünü öncelikle mahalli köylerden sağlar. Bu hususlarla ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

Bütün avlaklar Bakanlıkça denetlenir. 
İzne tâbi, yasak ve serbest av sahaları 
MADDE 12. - Özel avlaklarda avlanmak avlak sahibinin, Devlet avlakları, genel avlaklar ve 

örnek avlaklarda avlanmak Bakanlığın iznine bağlıdır. Sahipli arazilerde avlanmayla ilgili esaslar 
Bakanlıkça tespit edilir. 

Özel kanunlarla veya Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasak edildiği yerlerde ve 2 nci 
maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlanılamaz. Buralarda, 
ancak av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı ve zararlı olduğu hâllerde avlanmaya Bakanlıkça izin 
verilebilir. 2 nci maddenin 12 nci bendinde tanımlanan sahalarda ise özel avlanma plânlarına göre 
Bakanlıkça verilecek izinle avlanılabilir. 

Av yılı içinde bazı av hayvanı türlerinin nesillerini devam ettiremeyecek sayıya düşmesinin söz 
konusu olduğu hâllerde, avlanmanın açık olduğu avlaklarda avlanmayı belli bir süre yasaklamaya ve 
gerektiğinde yeniden açmaya Bakanlık yetkilidir. Bu hususlarla ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni 

Avcılık belgesi 
MADDE 13. - Avcılık belgesi, Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve 

her yıl vize edilir. Avcılık belgelerinin vize edilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenir. 
10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunun 7 nci maddesine göre alınan yivli av tüfekleri sahiplerinden avlanmak isteyenler ayrıca bu 
Kanun gereğince alınması gerekli avcılık belgesini almak zorundadırlar. 

Avcılık belgesi alacak olanlar, eğitime ve yeterlik sınavına tâbi tutulur. 
Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesi veril

mesinde mütekabiliyet esası aranır. Avcı turistlere ise geçici avcılık belgesi verilir. Eğitim, yeterlilik 
sınavı ve avcılık belgelerinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir. 

Avcılık belgelerine ait iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür ve bu belgeler olmadan avlanılamaz. 
Avlanma izni 
MADDE 14. - Avcılık belgesi sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma izin üc

retini Döner Sermaye İşletmesine yatırmak suretiyle avlanma izni almak zorundadırlar. Avlanma 
izin ücreti Bakanlıkça, hayvan gruplarına, avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına 
göre farklı olarak tespit edilebilir. Avlanma izni bir av yılı içindir. 

Bu Kanun kapsamında belirlenen esas ve usullerle yapılan avlanma nedeniyle; bir kimsenin 
ölümüne veya yaralanmasına yahut canlı ve cansız malının zarara uğramasına sebep olunması 
halinde doğacak sorumlulukların karşılanmasını temin için malî mesuliyet sigortası yaptırılması 
zorunludur. Malî mesuliyet sigortası sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge ibraz etmeyenlere av
lanma izni verilmez. 
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Avlaklarda, avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanılamaz. 
Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için gerekli izin, avlak sahibi veya işleten-

lerce ücreti karşılığı verilir. Bu ücretin %10'u Döner Sermaye İşletmesine yatırılır, aksi taktirde özel 
avlak kuruluş izni iptal edilir. 

Avlanma izin ücretlerinin tahsili ve Döner Sermaye İşletmesine yatırılması ile ilgili esaslar 
Bakanlıkça tespit edilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Av Turizmi, Ticareti ve Özel Üretim 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Av Turizmi 

Yabancıların avlandırılması 
MADDE 15. - Türkiye'de av turları, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları göz

lem turları yaptıracak seyahat acenteleri, Bakanlıktan av turizmi izin belgesini almaya; seyahat 
acenteleri vasıtasıyla veya münferiden sadece özel avlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından iş
letilen avlaklarda avlanmak üzere yurdumuza gelen avcı turistler ise 13 üncü maddede belirtilen 
geçici avcılık belgesini almaya ve avlayacakları av hayvanlarını bu belgeye kaydettirmeye mecbur
durlar. Av turizmi izin belgesinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik
te belirlenir. 

Av turizmine ilişkin esas ve usuller ile avcı turistlerin avlayabilecekleri av hayvanlarının tür, 
cinsiyet ve miktarları, bunlardan alınacak avlanma ücretleri ve diğer ücretler Bakanlıkça tespit 
edilir. 

18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile 
15.07.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun 
hükümleri saklıdır. 

Yabancıların getirebilecekleri av teçhizatı 
MADDE 16. - Avcı turistler, beraberlerinde ok-yay ile yivli ve yivsiz av tüfeklerini ve bunlara 

ait mermileri getirebilirler. 6136 sayılı Kanun ile 11.09.1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda 
Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurul
masına Dair Kanun hükümleri saklıdır. 

Yabancıların götürebilecekleri av hayvanları 
MADDE 17. - Avcı turistler, avladıkları ve onaylanmış geçici avcılık belgelerine kayıtlı av 

hayvanlarının etlerini ve hatıra değeri taşıyan parçalarını, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası söz-
leşmelerdeki taahhütlerini dikkate almak kaydıyla başka bir izne bağlı olmadan yurtdışına beraber
lerinde çıkarabilirler, adreslerine gönderebilirler veya göndertebilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Av ve Yaban Hayvanlarının Ticareti ve 

Üretim Esasları 
Ticaret esasları 
MADDE 18. - Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı 

yaban hayvanları ve bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma esas ve usullerine 
aykırı olarak avlanan yaban hayvanları canlı veya cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, 
post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevleri satılamaz, satın alınamaz, nakledilemez ve 
bunların ithalatı ve ihracatı yapılamaz. 
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Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kap

samında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen parçalarının ticaretini denet
lemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların ticaretinden Döner Sermaye İşletmesine 
gelir alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Bakanlık yetkilidir. 

Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı olarak uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 
ithalatına Bakanlıkça izin verilen yaban hayvanları satılamaz. Bu hususlar Bakanlıkça denetlenir. 

Üretim esasları 
MADDE 19. - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanların

dan Türkiye'de doğal olarak yetişen türleri Bakanlıktan izin almak şartıyla üretebilirler. Bunların 
doğaya salınabilmesi için Bakanlıktan ayrıca izin almak zorunludur. Yabancı türlerden Türkiye'nin 
uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar vermeyecek olanlarının it
halatına ve üretimine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. 

ALTINCI KISIM 
Suçların Takibi ve Cezalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Suçların Takibi 

Suçların takibi 
MADDE 20. - Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av suçlarının takibi ve bu 

Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık ve Orman Genel 
Müdürlüğünce yapılır. 04.07.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu ile 
10.03.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümleri 
saklıdır. 

Suçların takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri bu Kanunda belirtilen 
yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında suç zaptı düzenlemeye ve 
silâh, alet ve ekipmanlar ile canlı, cansız av hayvanlarını, av hayvanlarının bizatihi avında kul
lanılan suç vasıtalarını kime ait olursa olsun zapt etmeye ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yet
kilidir. Av suçu işleyenler, olay yerinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest 
bırakılır. Hüviyeti tespit edilemeyen suçlular vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek en 
yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tespiti mümkün olmazsa en yakın zabıta 
merkezine götürülürler. Görevli memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy bekçileri ile köy muh
tarları da aynı yetkiyi haizdir. Yukarıda sayılan görevlilerce düzenlenen tutanaklar aksi sabit olun
caya kadar muteberdir. 

Zapt edilen suç aleti silâhlar en yakın orman idaresine teslim edilir. Bu silâhlar soruşturma ev
rakı ile birlikte mahalli Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir. Zapt edilen diğer canlı, cansız av 
hayvanları ile bizatihi av suçunda kullanılan vasıtalar, suç aleti ve ekipmanları, vazifeli memurlar
ca muhafaza edilmek üzere orman idaresine, orman idaresi olmayan yerlerde suç mahalline en 
yakın belediye, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti üyelerinden birine yed'i emin senedi karşılığında 
teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim olunan canlı, cansız av hayvanları, suç aletleri 
ve ekipmanlan ile bizatihi av suçunda kullanılan vasıtalar en kısa zamanda orman idaresine idarece 
nakledilir. Bunlardan cansız av hayvanları Cumhuriyet savcılığına bildirilerek herhangi bir mah
keme kararına gerek kalmaksızın Bakanlıkça veya Orman Genel Müdürlüğünce bekletilmeksizin 
satılır. Satışa ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça tespit edilir. Canlı av hayvanları hemen, yaralı olan
ları ise tedavi edildikten sonra doğaya salınır veya Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerdeki taahhüt-
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leri de dikkate alınarak Bakanlıkça gerekli işlem yapılır. Av hayvanlarının avında kullanılan ve zap-
tedilen diğer suç aleti, ekipmanları ve vasıtalar hakkında 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı ve Or
man Kanununun 84 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Satış bedellerinin tamamı, 
yapılan her türlü masraflar düşüldükten sonra emanet olarak Döner Sermaye İşletmesine yatırılır. 
Durum ilgili mahkemeye bildirilir. 

Av koruma ve kontrollerinde Bakanlık görevlilerine veya güvenlik güçlerine gönüllü destek 
sağlamak üzere Bakanlıkça belirlenecek kişilere fahri av müfettişliği görev ve unvanı verilebilir. 
Fahri av müfettişleri; bu Kanuna göre suç sayılan fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması 
amacıyla Genel Müdürlükçe kendilerine verilen tutanağı düzenleyerek en geç bir hafta içinde en 
yakın orman idaresi birimine teslim etmek mecburiyetindedir. Fahri av müfettişlerinin seçimi, 
eğitimi, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belir
lenir. 

Avcılar talep halinde av koruma memurlarına, saha bekçilerine, polis ve jandarma ile köy ve 
kır bekçilerine, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerine avlanma belge ve izinleri ile avladıkları hay
vanları ibraz etmek zorundadırlar. Suçların ihbarında ve talep halinde takibinde köy ve kır bekçileri, 
köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri av koruma memurlarına ve saha bekçilerine yardıma mecbur
durlar. 

Av koruma memurları ve saha bekçilerinden; Bakanlıkça lüzum görülecek olanlara, Bakanlar 
Kurulunca belirlenen silâhlar demirbaş olarak verilir. Av koruma memurları ve saha bekçileri bu 
Kanunla kendilerine verilen görevlerini ifa sırasında silâhlarını 6831 sayılı Kanunun 78 inci mad
desinde belirtilen hâllerde kullanabilirler. 

Av koruma memurları görevlerini yaparken ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak, rengi ve 
biçimi Bakanlıkça tespit edilen resmî kıyafet giymek mecburiyetindedirler. Resmî kıyafetler, silâh, 
telsiz ve diğer teçhizat ile araç ve gereçler Bakanlıkça verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

Yasaklara uymama 
MADDE 21.-4 üncü maddenin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere, 5 

inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları gereğince tespit edilen av miktarı ve avlanma süreleri dışın
da avlananlara, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlıkça getirilecek yasaklara uy
mayanlara, her bir suç için ayrı ayrı olmak üzere yüz elli milyon lira idarî para cezası verilir. 

4 üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barın
dıkları ortamı zehirleyenlere iki yıldan az olmamak üzere hapis, üç milyar liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası verilir, faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve kendilerine bir daha belge verilmez. 

4 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üret
me istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama bırakıl
ması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verenlere 
ve tahrip edenlere 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uygulanır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdeki yaban hayatı koruma ve geliştirme 
sahalarına izinsiz olarak kurulan yapı ve tesisler, mahalli mahkemelerce müsadere edilir. 

Bu Kanunda belirtilen suçların fahri av müfettişleri tarafından işlenmesi halinde verilecek 
cezalar iki misli uygulanır. Av suçu işleyen veya gerçeğe aykırı tutanak düzenleyen fahri av müfet
tişlerinin belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha fahri av müfettişliği görevi verilmez. 
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5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uymayan radyo ve televizyon kuruluş

ları hakkında 13.04.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hak
kında Kanun Hükümleri uygulanır. 

Özel avlakların kuruluş amacı dışında işletilmesi 
MADDE 22.-11 inci madde gereğince yapılan denetimlerde özel avlakların kuruluş amaçları 

dışında işletildiğinin tespiti halinde, avlak sahibine veya bu avlakları kiralamak sureti ile işletenlere, 
bir milyar lira idarî para cezası verilir. 

İzinsiz veya yasak yerlerde avlanma 
MADDE 23. - Avlaklarda izin almadan avlananlara ve Merkez Av Komisyonunca avlanmanın 

yasaklandığı avlaklarda avlananlara yüzelli milyon lira, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı 
sahalar ile 2 nci maddenin 11,12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlanan
lara, üçyüz milyon lira idarî para cezası verilir. 

Avlanma esaslarına uymama ve belgesiz avlanma 
MADDE 24. - 6 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan zehirle avlanma hariç diğer 

yasaklara ve esaslara aykırı hareket edenlere her bir suç için ayrı ayrı olmak üzere yüzelli milyon 
lira, idarî para cezası verilir. 

Zehirle avlananlara bir yıldan üç yıla kadar hapis, bir milyar liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası verilir, faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve kendilerine bir daha belge verilmez. 

Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık belgesini almadan avlananlara üçyüz milyon lira; av
lanma izni olmadan avlananlara ise yüzelli milyon lira idarî para cezası verilir. 

Yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan avlananlara bir milyar lira idarî 
para cezası verilir. 

Üçüncü şahıslara karşı malî mesuliyet sigortası yaptırmayanlara yüz milyon lira idarî para 
cezası verilir. 

Malî mesuliyet sigortası belgesini, avcılık belgesini ve avlanma izin belgesini yanında 
taşımadan avlananlara eksik her bir belge için otuz milyon lira idarî para cezası verilir. 

Yabancılarla ilgili yasaklara uymama 
MADDE 25. - Av turizmi izin belgesi almadan av turu, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve 

yaban hayvanları gözlem turları yaptıran veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlan
masına aracılık eden kişi, kuruluş ve acentelere on milyar lira, geçici avcılık belgesinde kayıtlı tür
ler ve yerler dışında avlanan yabancı uyruklu kişiye, beş milyar lira idarî para cezası verilir. 

Av ve yaban hayvanı ticareti yasağına uymama 
MADDE 26.-18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakan

lığın koyacağı esaslara uymayanlara, beşyüz milyon liradan iki milyar beşyüz milyon liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa uymayanlara üç milyar lira idarî para 
cezası verilir. 

Cezaların güncelleştirilmesi 
MADDE 27. - Bu Kanunda yazılı para cezalan, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 

o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hüküm
leri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 
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Avdan men etme, müsadere ve tazminat 
MADDE 28. - Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir. Bunların 

bizatihi av suçunda kullandıkları suç vasıtaları, suç aletleri kime ait olursa olsun idarece zapt ve 
yetkili sulh ceza mahkemesince müsadere edilir. Canlı ve cansız av hayvanları da müsadere olunur. 

Müsadere edilen silâhlar dışındaki suç alet ve ekipmanları ile suç vasıtaları ve cansız av hay
vanları orman idaresince satılarak ücreti Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilir. 20 nci madde 
gereğince zapt edilerek satılan ve emanete alınan bedeller ise, müsadere kararının kesinleşmesini 
müteakip Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilir. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak avlanan, öldürülen veya yaralanan hayvanlar müsadere 
edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat av hayvanı türlerine göre Bakanlıkça tespit 
edilen değerler üzerinden, zehirle avlanmalarda ise beş misli fazlasıyla hesaplanır ve tahsiline mah
kemece karar verilir. Tahsil edilen para, Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilir. 

Suçların tekrarı ve tekerrürü 
MADDE 29. - Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, suçun tekrarı halinde bir misli fazlası 

ile uygulanır. 
21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu suçların tekrarı halinde faillerin avcılık 

belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
21 inci maddenin İkinci fıkrasında yazılı cezaya konu suçların tekerrürü halinde cezalar iki 

misline kadar artırılır. 
22 nci maddede yazılı cezaya konu suçların tekrarı halinde avlak kuruluş izni iptal edilir. 
23 üncü maddede yazılı cezalara konu suçların tekrarı halinde, faillerin avcılık belgeleri iptal 

edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 

suçların tekrarı halinde faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi 
verilmez. 

24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki 
suçların tekrarı halinde faillerin avcılık belgesi yoksa, kendilerine iki yıl süreyle avcılık belgesi 
verilmez, avcılık belgesi olanlar ise iki yıl süreyle avcılıktan men edilir. 

24 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı cezaya konu suçun tekerrürü halinde cezalar iki mis
line kadar artırılır. 

26 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu suçların tekerrürü halinde verilecek ceza 
iki misli uygulanır. 

İdarî para cezalarına itiraz ve cezaların tahsili 
MADDE 30. - Bu Kanuna göre verilecek idarî para cezalan 3800 sayılı Kanunun 25 inci mad

desinde yer alan müdür, başmühendis, mühendis ile 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yer alan orman işletme şefi tarafından verilir. 

Verilen para cezalan, 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
sahiplerine tebliğ edilir. Bu cezalara karşı, tebellüğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, mahalli sulh 
ceza mahkemelerine itiraz edilebilir, itiraz idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 
Bu konuda sulh ceza mahkemelerince verilen kararlar kesindir. 

Kesinleşen idarî para cezalan, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yukarıda birinci fıkrada 
sayılan idarî para cezası vermeye yetkili makamlar tarafından tahsil edilir. 
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(Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
YEDİNCİ KISIM 

Son Hükümler 
Davaların görülmesi 
MADDE 31. - Bu Kanunda öngörülen suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır ve sulh ceza 

mahkemelerinde görülür. 
Yönetmelik 
MADDE 32. - Bu Kanunun uygulaması ile ilgili esas ve usuller, ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri de alınmak sureti ile bir yıl içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 
Atıf 
MADDE 33. - Diğer mevzuatla 05.05.1937 tarihli ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununa 

yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır. 
Kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
MADDE 34. - 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
2521 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "av tezkeresi, yoksa" 

ibaresi ve 13 üncü maddesinde yer alan; "veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi" ibaresi madde metin
lerinden çıkarılmıştır. 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "sahipliği" yerine "satın alma", 
ikinci fıkrasında yer alan "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi ", "sahipliği" yerine 
"satın alma", 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "av tezkereleri" yerine "yivsiz tüfek ruh
satnameleri", "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi", "av tezkeresine" yerine "yivsiz 
tüfek ruhsatnamesine", ikinci fıkrasında yer alan; "Avcılık dışındaki amaçlarla" yerine "Yivsiz", 
"sahipliği belgesi" yerine "ruhsatnamesi", "av tezkeresi" yerine "avcılık belgesi", üçüncü fıkrasın
da yer alan; "sahipliği" yerine "satın alma", "av tezkerelerine" yerine "yivsiz tüfek ruhsat
namelerine", 12 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan; "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsat
namesi", 13 üncü maddesinde yer alan; "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi" ibareleri 
getirilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki "Orman Umum Müdürlüğünce" 
ibaresinden önce gelmek üzere "Orman Bakanlığınca ve" ibaresi eklenmiştir. 

16.08.1997 tarihli ve 4306 sayılı, ilköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 24.03.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlem
lerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) 
numaralı bendinde yer alan;" Kara avcılığı ruhsat tezkereleri" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnameleri", 
(11) numaralı bendinde yer alan; "tezkere" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi", 6136 sayılı Kanun
da yer alan; "yivsiz av tüfekleri" yerine "yivsiz tüfekler", 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI. meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnameler
den alınacak harçlar bölümünün 15 inci bendinde yer alan; "Kara av tezkereleri:" yerine "Avcılık 
belgesi ve yivsiz tüfek ruhsatnameleri:" ibaresi getirilmiş, ve 

15 inci bent; 
"Özel Kanunu gereğince verilecek avcılık belgesi ve yivsiz tüfek ruhsatnameleri (Her yıl için) 
A- Avcılık belgeleri: 
a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan 12.840.000 TL. 
b) Avcı cemiyetine dahil olmayanlardan 16.090.000 TL. 
B- Yivsiz tüfek ruhsatnameleri 16.090.000 TL." olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
GEÇlCÎ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2521 sayılı Kanuna göre 

verilmiş olan av tezkereleri, süresi sonunda; yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürülür. Av tez
keresi, yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürülen şahıslardan avlanmak isteyenler bu Kanunun 13 
üncü maddesine göre avcılık belgesi almak zorundadır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından düzenlenen avcı eğitimi kurs
larına katılan ve avcı eğitim kurs bitirme belgesi alan avcılara avcılık belgesi verilmesinde sınav 
şartı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Merkez Av Komisyonun
ca alınmış olan avlanma süreleri, avlanma limitleri, avına izin verilen türler, koruma altına alınan 
türler, yasak av sahaları ve av turizminin düzenlenmesine ilişkin kararlar, bu Kanunun 3 üncü mad
desi kapsamında oluşturulan Merkez Av Komisyonu Karan yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Üçüncü şahıslara karşı malî mesuliyet sigortasının genel esasları, tarife 
ve talimatları, Bakanlığın görüşü alınarak Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 
Bakanlıkça altı ay içinde tespit olunur ve Resmî Gazete'de yayımlanır. Tarifeyi belirleyen Bakanlık 
gerekli gördüğü takdirde tarifeyi serbest bırakmaya yetkilidir. 

Yürürlük 
MADDE 35. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 36. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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