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IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 450 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 450:460 
1. - Gaziantep Milletvekili Ahmet Üzerin, Gaziantep İlinin tarihî, kül

türel ve ekonomik özelliklerine ilişkin gündemdışı konuşması 450:452 
2. - Konya Milletvekili Harun Tüfekçi'nin, Eti Holding Anonim Şirketi 

Seydişehir Alüminyum Tesislerinin mevcut durumu ve modernizasyonu 
için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 452:453 

3. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'm, 11 Türk askerinin Irak 
Süleymaniye'de gözaltına alınmasıyla ilgili gündemdışı konuşması ve 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı 454:460 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 46Q .463 

1. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir 
Milletvekili Oğuz Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek ve Samsun 
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Milletvekili Haluk Koç'un, ABD askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk 
Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında hükümetin yürüt
tüğü politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 460:461 

2. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 milletvekilinin, orman köy
lerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 461:463 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 463:465 
1. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın (6/311) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/82) 463 
2. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın (6/312) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/83) 463 
3. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/520) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/84) 453 
4. - Barış Harekâtının 29 uncu yıldönümü kutlamalarına katılmak 

üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Zeki Şener'in vaki 
davetine, TBMM Başkanını temsilen, TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş'in 
icabet etmesine ilişkin Başkanlık Tezkeresi (3/325) 463:464 

5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan'a yaptığı resmî 
ziyarete iştirak etmesi uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi (3/326) 464 

6. - Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın, bir heyetle birlikte Avusturya'ya 
yaptığı resmî ziyarete, İsparta Milletvekili Mehmet Emin Murat Bilgiç'in de 
iştirak etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık Tezkeresi 
(3/327) 464:465 

V. - ÖNERİLER 465 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 465:471 
1. - Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın 

yemden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 465:471 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR

MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 471 
A) ÖNGÖRÖŞMELER 471:482 
1. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 milletvekilinin, orman 

köylülerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 471:482 

2. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 milletvekilinin, orman köy
lülerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 471:482 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 482,515 

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah
kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 482 
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Sayü 
2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 482 
3. - Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/599) (S. Sayısı: 178) 482:493 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/625) 
(S. Sayısı: 208) 493:514,515:517 

5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Ad
lî Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 104) 517 

Vm. - SORULAR VE CEVAPLAR 518 
A) YAZ1U SORULAR VE CEVAPLARI 518:580 
1. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Kula Mensucat Şir

ketine banka kredisi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Vekili Mehmet 
Ali Şahin'in cevabı (7/535) 518:522 

2. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, resmi davetlere çağrılan basm 
mensuplarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/581) 523:525 

3. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprakın, kamu bankalarının 
yabancı ülkelerdeki bankalarda bulunan mevduatına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam Vekili 
Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/594) 526:532 

4. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, orman yangınlarına karşı 
alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin 
cevabı (7/705) 533:534 

5. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, TÜPRAŞ'ın özelleştiril
mesinin sonuçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/718) 535:536 

6. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Bingöl depremi sonrası kriz 
yönetimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdûlkadir Aksu'nun cevabı 
(7/720) 537:539 

7. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya Defterdarlığınca 
avukat, doktor ve diş hekimlerinin matrah artırımına zorlandığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/732) 540:541 

8. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba 
havzasındaki sulama yatırımlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakam Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/733) 542:546 

9. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin satın aldığı doğalgaz sayaçlarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdûlkadir Aksu'nun cevabı (7/735) 547:548 
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10. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İşitme Engelliler Futbol Millî 
Takımının Avrupa turnuvasına katılabilmesi için yardım yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/738) 549:550 

11. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, bir TEAŞ görevlisinin öl
dürülmesi olayı ile ilgili davanın duruşmasına kurum adına kimlerin katıl
dığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler*in cevabı (7/747) 551:552 

12. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum Devlet Has
tanesi çalışanlarına döner sermaye ücretlerinin ne zaman ödeneceğine iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakam Recep Akdağ'ın cevabı (7/768) 552:554 

13. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'm, balıkçı barınaklarına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'm cevabı (7/771) 555:556 

14. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, hayvan barınaklarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/781) 557:558 

15. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Cezayir depreminde zarar 
gören İnternet iletişimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldınm'm cevabı (7/782) 559:560 

16. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde 
demirli bulunan tehlikeli madde yüklü bir yabancı gemiye, 

- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Ergene nehrindeki kirlilik 
ve taşkından kaynaklanan sorunlara, 

İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakam Osman Pepe'nin cevabı 
(7/797,798) 561:568 

17. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, özelleştirme nedeniyle işsiz 
kalan işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali Şahin'in cevabı (7/800) * Ek cevap 569:571 

18. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, hızlı tren projesi 
kapsamına Antalya hattının alınmamasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldınm'ın cevabı (7/802) 572:575 

19. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, MGK ve TBMM Genel 
Kurul kapalı oturumundaki görüşmeler hakkında AKP Genel Başkanına bil
gi verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/855) 575:576 

20. - Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Kırk-
lareli'ndeki orman köylülerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Or
man Bakam Osman Pepe'nin cevabı (7/859) 577:578 

21. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, İstanbul'daki bir ilköğ
retim okulunda yapıldığı iddia edilen defileye ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/861) 579:580 

- 4 4 4 -



T.B.M.M. B : 103 8 .7 .2003 O : 1 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin doğumunun 

300 üncü yıldönümü münasebetiyle, 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü, Trakya'daki doğalgaz rezervleri ve bunların nasıl kullanıl

ması gerektiği konusunda, 
Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir'de 5-10 Temmuz 2003 tarihleri arasında 44 üncüsü 

yapılacak olan Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri münasebetiyle, 
Gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Manisa Milletvekili Hasan Ören'in (6/279), 
Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in (6/323), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 
Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve ön-
görüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve AK Parti Grubuna düşen 1 üyeliğe 
Karabük Milletvekili Ali Öğüten, 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve AK Parti Grubuna düşen 1 üyeliğe Er
zurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, 

Seçildiler. 
Gündemin "Kanun Tasan 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 Tasansının (1/521) (S. Sayısı: 146) görüşmeleri, daha 
önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden, 

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

Ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/602) (S.Sayısı:198), görüşmelerini takiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, 

4 üncü sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvverleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasansının (1/608) (S. Sayısı: 183), görüşmelerini müteakiben yapılan oylamadan sonra, 

Kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 
8 Temmuz 2003 Salı günü, saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.08'de son verildi. 

ismail Alptekin 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük Mevlüt Akgün 
Çanakkale Karaman 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 145 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

4 . 7 . 2003 CUMA 
Raporlar 

1. - Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kir
liliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Çev
re ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/406) (S. Sayısı: 94'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 
(GÜNDEME) 

2. - Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık personeli 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003) 
2. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullannda derslik başına 

düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.7.2003) 

4. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru öner
gesi (6/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003) 

5. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıklan ve doğum 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.7.2003) 

6. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlannın maaş ve ücretlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/636) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Çanakkale'de bir ilköğretim okulunda yapılan kına 

gecesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.7.2003) 

2. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması kapsamında ül
kemizin sunduğu düzenleme listelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/915) (Başkan
lığa geliş tarihi: 3.7.2003) 

3. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, muhtarlık binalanna ve muhtarlann ödeneklerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003) 
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No. : 146 
7 . 7. 2003 PAZARTESİ 

Rapor 
1. - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu 

Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/537) (S. 
Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.7.2003) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.7.2003) 

2. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003) 

4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.7.2003) 

5. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK emeklilerinin doğum masraflarının karşılan
mamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.7.2003) 

6. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik çalışmalarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003) 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve 

Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003) 
2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, belli bir marka yolcu otobüslerinin karıştığı 

kazalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.7.2003) 

3. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, eczanelerin alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003) 

4. - Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Aydın İli Zeytin Dağlarındaki bir yangına yapılan 
müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/920) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.7.2003) 

5. - Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, Eğitime Katkı Payı olarak toplanan kaynağın mik
tarına ve kullanım şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/921) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.7.2003) 

6. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bankaların dış borç miktarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003) 

7. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, bir bakanın yakınının ticari faaliyetine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, bazı kurulların başkan ve üyelerinin maaş ve ücret

lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/548) 
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2. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Oltu Çayı üzerinde kurulması planlanan barajlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/550) 

3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, hayali ihracatla ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/571) 

4. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Anıtkabir'deki resmi törenlere bazı basın mensuplarının 
ve kişilerin alınmadığı iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/576) 

5. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, hayali ihracatla ilgili bazı operasyonlara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/584) 

6. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Musul ve Kerkük'teki Türkmenlerin durumuna 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/595) 

7. - Kars Milletvekili Zeki Karabayır'ın, Ankara-Çankaya Belediyesi sınırları içindeki bir cad
denin yapımının gecikmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/601) 

8. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, İlahiyat Fakültesi mezunlarının istihdamına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/604) 

9. - İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, özürlü kişilerden sağlık raporlarında istenen bağışlara ve 
"özürlü telefon hattı"nın açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/615) 

No. : 147 
8 . 7 . 2003 SALI 

Tasarılar 
1. - Ticari İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (1/639) 

(Adalet ve Sanayi, Ticaret, Eneji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlanna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.7.2003) 

2. - Topluma Kazandırma Yasası Tasansı (1/640) (İçişleri ve Adalet Komisyonlanna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 7.7.2003) 

Teklifler 
1. - Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı ve 22 Milletvekilinin; 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/162) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003) 

2. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. Mad
desinin 2. Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/163) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003) 

3. - Yozgat Milletvekilleri Mehmet Çiçek, Bekir Bozdağ, Mehmet Erdemir, Mehmet Yaşar Öz-
türk ve 84 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/164) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komis
yonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2003) 

4. - Manisa Milletvekili Bülent Annç ve 30 Milletvekilinin; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandınlması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin 
Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/165) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003) 

5. - Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Halil Ürün'ün; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/166) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003) 

6. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/167) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2003) 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2003) 
2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2003) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana'daki sarıçam ağaçlarında görülen hastalığa 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2003) 
Genel Görüşme Önergesi 

1. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, 
Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD askerlerinin 
Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında Hükümetin 
yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2003) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 Milletvekilinin, orman köylerinin kalkındınlması için 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.7.2003) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma 

karanna rağmen 61 yaş üzerindeki kamu görevlilerinin emekliye sevk edildiği iddialanna ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/629) 

2. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon-Bolvadin'deki Çarşı Camiinin ne zaman 
ibadete açılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/635) 

3. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ankara'da Bir Mayıs mitingine katılan bazı öğrencilerin 
sorgulandığı iddialanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/646) 

4. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, EGO Genel Müdürlüğünde görev yapan kadrolu ve söz
leşmeli avukatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/653) 

5. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinin ulusal 
bilinç oluşmasındaki etkisi konusundaki beyanına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/665) 

6. - Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Pamukkale Üniversitesindeki hastane ihalesi ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/666) 

7. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü için 
verilen doçent kadrosu ilanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/667) 

8. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, Sankamış'taki turizm potansiyelinin değer
lendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/671) 

9. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Kaleiçi bölgesine yönelik 
projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/676) 

10. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, Tekirdağ'da turizmi geliştirmeye dönük 
bazı çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/694) 

11. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Emniyet Teşkilatındaki bazı terfilere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/695) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
8 Temmuz 2003 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşimini 
açıyorum. 

HI.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarım bildirmelerini; bu süre içerisinde sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda 
hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, yine 5 dakikalık süre içerisinde Baş
kanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Saym milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin cevap 

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, Gaziantep İlinin sorunlarıyla ilgili söz isteyen, Gaziantep Milletvekili Ah

met Uzer'e aittir. 
Saym Üzer, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in, Gaziantep İlinin tarihî, kültürel ve ekonomik özellik

lerine ilişkin gündemdışı konuşması 
AHMET ÜZER (Gaziantep) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; Gaziantep İlimizin sorunları 

hakkında gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu itibarla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
Değerli arkadaşlar, öncelikle sizlere, Gaziantep tarihi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise altıncı büyük kenti olan Gaziantep, 
Anadolu'nun ve dünyanın ilk yerleşim alanlanndan birisidir. Kentimiz, ilk çağlardan Hitit ve Asur 
uygarlıklarına kadar uzanan, Bizans ve İslam medeniyetlerinin beşiği olan bir coğrafya içerisinde 
yer almaktadır. Müslümanlar burayı fethettiklerinde, Hititler tarafından konulan "Hantap" adıyla 
anılmaktaydı. Sonrasında, buranın, çok sulak ve pınarlarla dolu bir yer olduğunu gören Araplar, 
pınar kenti anlamına gelen " Ayıntap" adını verdiler. Zamanla ise, söylenişi daha kolay olduğu için, 
yörenin insanları buraya "Antep" demeyi uygun buldular. 

Muhterem milletvekilleri, bizler, gerçek anlamda şehit kanlarıyla sulanmış bir toprağın evlat
larıyız. Tarihe altın harflerle geçen Antep savunmasıyla, 6 317 şehit vererek, yakın tarihimizin des
tanını yazmışız. Bu itibarla, 1921'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi "gazi"lik unvanını vermiş ve 
Gaziantep admı alarak bugünlere kadar gelmişiz. 
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Turizm açısından da büyük bir potansiyele sahip olan Gaziantep'te, çeşitli uygarlıkların kalın
tılarına rastlamak mümkündür. Tarihin en eski yerleşim merkezi olan Dülük, Nizip'te bulunan Bel-
kıs Zeugma harabeleri ve Antep Kalesi, Rum Kalesiyle, İlimiz, zengin bir tarihî dokuya sahiptir. 

Günümüzün Gaziantep'i ise, tarihî ve kültürel mirasıyla birlikte, yakın tarihimizin en çalışkan 
ve üretken bir sanayi merkezi olmanın gururunu yaşamaktadır. Burada, kendi elemeğiyle kat-
madeğer yaratan, sırtını asla devlete dayamayan bir şehrin insanlarının temsilcisi olarak karşınızda 
bulunmaktayız. Bizim insanımız, kendi çabası ve müteşebbis ruhuyla, Türkiyemizin en önde gelen 
sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmayı başarmıştır. Bu mucizede aslan payı özel sektörümüze 
aittir. Sadece kendi öz değerleriyle böylesi bir potansiyele erişen ve ülke ekonomisine değer katan 
örnek bir kent durumundayız. 

Değerli arkadaşlar, devlet desteksiz bir yapıda Gaziantep, bu açıdan da Türkiye'ye model teş
kil etmelidir diye düşünüyoruz. Güneyin ve doğunun aslanları olmayı, bileğimizin hakkı ve gücüy
le elde etmişiz. 

Değerli arkadaşlar, biz, Gaziantepliler olarak, her zaman, kendi aramızda yaptığımız konuş
malarda, Gaziantep'e devlet yatırımı gelseydi, belki de, özel sektöre dayalı bu kalkınmayı 
başaramazdık diye düşündüğümüz olmuştur. 

Tarihî İpek Yolu üzerinde kurulmuş olan ilimiz, diğer önemli ticaret ve iş merkezleriyle yakın bir 
coğrafya içerisinde yer almaktadır. Bu itibarla, Gaziantep, Türkiye toplam ihracatının ortalama yüzde 
10'unu tek başına gerçekleştirmektedir. Gaziantep'in bu atılımında, organize sanayi bölgelerinin kat
kısı çok büyüktür. Gaziantep'te, 12 000 000 metrekareden oluşan 3 tane organize sanayi bölgesi mev
cuttur. Bu bölgelerde, yaklaşık 100 000 kişiye iş ortamı sağlanmıştır; ancak, son onbeş yılda yaşanan 
krizler ve felaketler, Gaziantep sanayiini derinden etkilemiş olsa da, tarihe altın harflerle geçen Antep 
harbinde olduğu gibi, insanımız, kendi yağıyla kavrulup, ayakta kalmayı başarmıştır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, gerçekten de, Gaziantep sanayii, hiçbir destek almadan 
bugünkü durumuna gelmiştir. Şu anda, resmî bankalardan ve özel bankalardan Gaziantep sanayiinin 
kullandığı tüm kredi riski 600 000 000 dolar civarındadır. Eğer organize sanayi bölgesini gezen ar
kadaşlarımız varsa bilirler ki, iki veya üç fabrikanın bedeli bu rakamı karşılamaya yeter. 

Aynca, yine, 57 nci hükümet ve ondan önceki hükümetler döneminde yaşanan hortumculuk ve 
rantiyecilik olayları, Gaziantep'te pek fazla yaşanmamıştır. Küçük, münferit birkaç olay dışında, 
hiçbir zaman, Gaziantep'te büyük bir hortumculuk olayına rastlanmamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Üzer, size 1 dakika eksüre veriyorum; buyurun. 
AHMET ÜZER (Devamla) - Aynca, yine sevinerek söylüyoruz ki, kamulaştırması yapılan, 

tüm resmî kararlan alınan, bu üç organize sanayi bölgemize ek olarak, 12 000 000 metrekarelik ve 
100 000 kişiye yeni istihdam alanı sağlayacak dördüncü sanayi bölgemiz de, inşallah, yakında 
faaliyete girecektir. 

Yine, bunlara ek olarak, serbest bölgemiz, organize sanayi ve küçük sanayi sitemizle birlikte, 
Gaziantep, bölgenin, hatta, doğunun ciddî bir şekilde yükünü kaldınp, ihracat kapasitesiyle ülke 
ekonomisinde bölgenin motoru olmuştur. Bu bölgemizin Türkiye içerisindeki payı yüzde 5'tir. Gıda 
sanayii, Türkiye içerisinde yüzde 4'lük bir payla üçüncü sıradadır. Türkiye'deki makarna üretiminin 
yüzde 60'ını, mercimek üretiminin yüzde 70'ini, un ve irmik üretiminin de yüzde 60'ını karşılamak
tadır. Tekstil sanayimiz de, yine, Türkiye'de ön sıralarda gelmektedir. 

Burada bu rakamlan çoğaltmak elbette mümkün. Gaziantep'in Türkiye içerisindeki istihdam ve 
üretim paylannı ifade etmek hayli zaman alır; çünkü, Gaziantep sanayiiyle ilgili, burada, beş 
dakikada bir şeyleri ifade etmek büyük maharet gerektiriyor. Zaten, bizler, Gaziantepliler olarak, 
çok konuşmayı beceremiyoruz. Çok konuşmak yerine, daha çok çalışarak bugünlere geldik. Gazian
tepliler olarak, çok konuşmak yerine çok çalışmayı seviyoruz. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Üzer, buyurun. 
AHMET ÜZER (Devamla) - Ben, burada, özellikle, Türkiye'nin gidişatıyla ilgili morali 

bozulan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili morali bozulan tüm ar
kadaşları Gaziantep'in sanayiini gezmeye davet ediyorum. 

İnsanımız, tüm bunları yaparken, asla rant ekonomisine dayalı bir anlayışın içerisinde ol
mamıştır; reel ekonominin tüm dinamiklerini harekete geçirmiştir; nasıl daha çok üretebilirim, nasıl 
katmadeğer yaratabilirim ve bunu nasıl ihraç edebilirim kaygısını taşımıştır. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, önümüzde yeni ufuklar var. Çabamız, daha güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye ideali içindir. Bu uğurda, tarihte olduğu gibi, elimizden gelen tüm fedakârlıkları yine yap
maya hazırız. Tek isteğimiz, ihracat ve üretim konusunda insanımızın hareket alanının genişletil-
mesidir. İnanıyoruz ki, sağlanan destek ve güvenle birlikte Gaziantep ve Türkiye için 
başanlamayacak iş, ulaşılmayacak hedef yoktur. Bu Gaziantep mucizesi, bunun en yeterli ve bariz 
örneğidir. Dilerim ki, tüm şehirlerimiz, bir Eskişehir, Bursa, Denizli, Kayseri ve Gaziantep olsun. 

Sayın Başkana, göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür eder; bu itibarla, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Üzer. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı ikinci söz, Eti Holding Anonim Şirketi Seydişehir Alümin

yum Tesislerinin mevcut durumuyla ilgili söz isteyen, Konya Milletvekili Harun Tüfekci'ye aittir. 
Sayın Tüfekçi, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2. - Konya Milletvekili Harun Tüfekçi'nin, Eti Holding Anonim Şirketi Seydişehir Alüminyum 

Tesislerinin mevcut durumu ve modernizasyonu için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması 

HARUN TÜFEKÇİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Seydişehir Eti Alümin
yum Fabrikasının mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili konuşmak üzere, gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kurulduğundan bugüne, Türkiyemizde, alüminyum kullanım sahası ve üretimiyle ilgili okul 
görevini başarıyla yerine getiren tesisler, hem adıyla anılan standartlara sahip olan bir marka olmuş 
hem de değişik mesleklerde mühendis ve teknisyen yetiştirerek ülke endüstriyel ve ticarî hayatına 
önemli katkılarda bulunmuştur. Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri, bu onurlu görevini yapmaya da 
devam etmektedir. 

Son derece geniş kullanım alanı bulabilen ve çağın -hatta milenyum- metali olarak nitelenen 
alüminyum, başta uçak ve uzay olmak üzere, pek çok endüstri için stratejik öneme sahiptir. Bu yüz
den, üretiminde büyük miktarlarda enerji tüketilmesine rağmen, dünyada bu metalin önemine 
inanan ülkelerde, alüminyuma, enerjiden vergiye kadar birçok yönlerden teşvik uygulamaları geliş
tirilmiş, uygulanmış ve korunmuştur; ancak, 1977'de yaşanan enerji krizinden sonra, dünya alümin
yum sektörü, kapanmanın eşiğinden kendi devletlerinin desteğiyle kurtulmuşlardır. Bu krizde Sey
dişehir Alüminyum Tesisleri ve Türk alüminyum sektörü de olumsuz etkilenmiş; ancak, 1995'ten bu 
yana da, Alüminyum Fabrikası, tamamen kendi kapasitesini artıracak şekilde çalışmış ve çalışmaya 
devam etmektedir. 

Ülkelerin, sektörlerin, kurumların yarıştığı, ekonomik açıdan sınırların kaldırıldığı veya kal
dırılma çalışmalarının yapılarak bütünleşmeye doğru hızla gidildiği günümüz dünyasında, Sey
dişehir Alüminyum Tesisleri ve Türk alüminyum endüstrisi, gelişmelerden etkilenmiştir. 

Geleceğe dönük önemli hedefleri olan uluslar, örneğin, Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika 
Birleşik Devletleri, İran, Mısır ve benzeri ülkeler, madenleri olmasa bile, alüminyum üretme 
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yeteneğinin devamı için önemli fedakârlıklar yapmaktadırlar. Türk Ulusu da, tarihî misyonu, viz
yonu nedeniyle, milenyum metali alüminyumu üretme yeteneğine mutlaka sahip olmak zorundadır. 

Alüminyum üretiminde en büyük girdi, elektrik enerjisidir. Seydişehir Alüminyum Tesislerinin 
ürettiği alüminyum için tükettiği elektrik enerjisi, proseste alman sonuç verici önlemlerle, projede 
öngörülen seviyenin, hatta, benzer teknolojiye sahip pek çok tesisin altına çekilebilmiştir; ancak, 
ürettiği ürünleri, dünya ölçeğinde belirlenen borsa değerine göre sattığı için ve şu anda maliyetin 
yüzde 47'sini de elektrik enerjisine sarf ettiği için, maalesef, dünya piyasalarının gerisinde kalmış, 
dünyayla rekabet edemez hale gelmiş ve dünyadan, 2,5 misli daha fazla ödeyerek satın almak 
durumunda kalmıştır. Bu durum, daha üretim hatanda Seydişehir Alüminyum Tesislerinin rekabet 
gücünü zayıflatmaktadır. Elektrik enerjisinin yarattığı olumsuzluk, ümit ediyoruz ki, gayret
lerimizin olumlu sonuç vermesiyle bertaraf edilince, aralıksız sürdürülmekte olan modernizasyon 
çalışmalarının da hız kazanmasıyla, yurt içinde ve yurt dışında şu anki durumdan daha cazip hale 
getirilmiş olacaktır. 

Seydişehir Alüminyum Tesislerinin içinde kıvrandığı darboğazın giderilmesi ve önemli görev
ler üstlenen ülkemizin gözbebeği bu tesislerin ülke ekonomisine önemli katkılarını artırarak devam 
ettirmesi ve daha da önemlisi, Türk Ulusunun, milenyum metali olan alüminyumu üretme 
yeteneğinin devam etmesinin olmazsa olmaz şartı olan Seydişehir Alüminyum Tesislerinin moder
nizasyon kavramına geniş bakış açılan getirmek, yeni açılımlar kazandırmak da gerekir kanısın
dayım. 

Bir süreç olan modernizasyon kapsamında veya dışında, Seydişehir Alüminyum Tesisleri 
sorunlarının aşılması için, yeni fikirler ve çözümler mutlaka üretilmelidir. Tartışılabilir olan ve ol
ması da gereken yeni fikir ve düşünceleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle, alüminyum 
üreticilerinin kullanmak zorunda oldukları ucuz elektrik temini mutlaka sağlanmalıdır. Şayet bu 
sağlanamaz ise, Oymapınar Barajının, -ki, daha önce bu fabrika için tesis edilmiş, entegre edilmiş
ti- mutlaka, tekrar alüminyum fabrikası için bağlanması gerekmektedir. 

Seydişehir Alüminyum Tesislerinin, herkesin ürettiğini daha iyi üretmesi ya da başkalarının 
üretmediğini üreterek kârlı hale gelmesi gerekmektedir. Bu yetenek ve altyapı, Seydişehir Alümin
yum Tesislerinde vardır ve çok az yenileme yatınmıyla idamesi mümkün olacaktır. Bunlardan bir 
veya birkaçının gerçekleşmesinin, Seydişehir Alüminyum Tesislerini, kâr eden, modernizasyonu 
için kaynağını üreten ve yatırımını kendi ürettiği proje, makine ve ekipmanlarla yapabilen ve satın 
aldığı yeni teknolojileri ülkeye kazandıran bir konuma tekrar getireceğine yürekten inanıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
HARUN TÜFEKÇİ (Devamla) - Bir entegre tesis olan Seydişehir Alüminyum Tesislerinin 

zarar etmesi düşünülemez. Bu tesiste, zırhlı helikopter yapımında kullanılan alaşımdan tutun da, 
otomobillerin jantından kaportasına kadar birçok sahada kullanılabilen parçalar üretilebilir. Yeter ki, 
biz, bu üretici ruhumuz ile fabrikanın imkânlanm birleştirelim. 

Sonuç olarak, Türkiye'nin tek ve stratejik entegre alüminyum tesislerinin, mutlaka, enerji 
maliyetinin düşürülmesini ve arkasından, modernizasyon çalışmalannın bitirilmesini ve yapıl
masını, kamu tarafından işletileceğinin açıkça belirtilerek özelleştirme baskısından kurtanlmasmı 
ve Türkiye'nin, yukanda bahsettiğim stratejik ürünleri üreten dünyanın birkaç ülkesinden biri haline 
getirilmesi için bu fırsatın Seydişehir Alüminyum Fabrikasına verilmesini temenni eder, hepinizi 
saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tüfekçi. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, 11 Türk askerinin Süleymaniye'de gözaltına 

alınmasıyla ilgili söz isteyen, Denizli Milletvekili Haşim Oral'a aittir. 
Sayın Oral, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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3. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, 11 Türk askerinin Irak Süleymaniye'de gözaltına alın
masıyla ilgili gündemdışı konuşması ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün 
cevabı 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de, dünyada üç gün
dür, Türk askerlerinin, Türkiye'nin onurunun, Amerika'nın gayrihukukî, Amerika'nın gayriinsanî 
tutumu yüzünden, Türkiye'nin, aslında yıpranmayan; ancak, Türkiye'nin düşünmesi gereken 
konuların gündeme getirildiği bir süreç yaşadık. 

Üzülerek ifade ediyorum ki, şu ana kadar, daha hâlâ 11 Türk Mehmetçiğinin -"Mehmetçik" 
sözü, bizim Mehmetçik sözcüğümüzdür; ama, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu sık sık söylemiş
tir- 11 Türk Mehmetçiğimizin, niçin, neden tutuklandığı, gözaltına alındığı konusunda en ufak bir 
bilgi sahibi değiliz. Bu, hem Türkiye'yi yöneten hükümetin hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ne 
yazık ki, Amerika tarafından çok ciddîye alınmadığının veya ciddîye alınsa da, bazı kurumların, 
bazı uluslararası noktaların, Türkiye'nin artık korkulacak bir ülke olmadığı mesajını vermeye çalış
ması açısından da önemlidir, dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum. 

Askerlerimizin serbest kalması sırasında edilen veciz bir söz var; deniliyor ki: "Bir komisyon 
kurulsun, bu komisyon, askerlerimizin ne yaptığını ne yapmadığını araştırsın." Eğer, bu iki müttefik 
ülke arasında bir komisyon kurulması gerekiyorsa, bu komisyon, PKK ve KADEK çalışmalarının 
Irak'taki sürecini araştırmak için kurulmalıdır. Türk askerinin oradaki varlığının sebepleri bellidir; 
dolayısıyla, bu konuda, bunu öne sürerek Türk askerlerinin bırakılmış olmasını, ben, bir zafiyet 
olarak görüyorum. Ayrıca, bu konuda herhangi bir komisyonun kurulmaması gerektiğini de özellik
le, altını çizerek söylemek istiyorum. 

Ne yapmıştır bizim Mehmetçiğimiz; Irak'ta silah mı atmıştır?! Ne yapmıştır bizim Mehmet
çiğimiz; Saddam'ın veyahut oradaki birtakım tasvip edilmeyen insanların yanında mı olmuştur?! 
Açıkça söylemek gerekirse, burada, özellikle bu süreçte, Amerika'nın Türkiye'den özür dilemesi 
gerektiğini özellikle söylemek istiyorum. 

Hatırlıyor musunuz, yaklaşık bir birbuçuk ay önce, Amerika Savunma Bakanı Yardımcısı "Tür
kiye özür dilemeli" demişti ve bu da basında, hepimizin tepkisini çekmişti. Yine bu kürsüden, ben, 
onu kınamıştım. Şimdi, ona tepkisiz kalmanın, bugün başımıza neler açtığını görmezden gelemeyiz. 
Amerika bizden özür dilemeli diye... Eğer, kendisini, daha hâlâ sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyor
sa, bu emperyalist ülkenin, özellikle, Türkiye gibi, bağımsız, çağdaş bir ülkenin, hem insanından 
hem hükümetinden, artık, gerekli mesajı alması gerekiyor diye düşünüyorum. 

Dolayısıyla, sadece bir komisyon kurulması doğru değildir. Eğer, Amerika bizim müttefikimiz-
se, Amerika, bizimle birlikte, PKK ve KADEK'in Kuzey Irak'taki çalışmalarını denetleyen, 
oradaki... Amerika, PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmiştir. O halde, bir terör örgütüyle 
Amerika'nın işbirliği yapmasını, biz, bütün dünyaya duyurmalıyız. Eğer, biz, bu konuda Amerika'yı 
yanlış anlamışsak, bu konudaki hatasını düzeltmelidir. 

Ayrıca, bu, çok açıkça söylemek gerekirse, bir güvenç sorununu ortaya çıkarmıştır. Türk Meh
metçiği, Amerika'nın conisine artık güvenmemektedir; eskiden de güvenmiyordu, şimdi hiç güven
miyor. Bu güvensizliğin içerisinde, ne yazık ki, kurumlar da zarar görmüştür. Biz, bir NATO müt
tefikiyiz; ancak, görünen o ki, NATO, Amerika için önemli değildir; zaten, Birleşmiş Milletler de 
Amerika için hiç önemli olmamıştır. Dolayısıyla, bizim, artık "Amerika ne söylüyorsa doğrudur; yurt 
dışından gelen her türlü mesajın karşılığını Türkiye'de aramalıyız" şeklindeki yaklaşımımız, çok ger
çekçi değil; bizim, altyapısı olmayan bir yaklaşımımızdır; bunu da, dikkatle gözden geçirmek gerekir. 

Bu arada, ben, Türkiye'de olanlara da şöyle bir bakmak istiyorum. Hiç, ama hiç duydunuz mu, 
Türkiye'de bulunan bir siyasî partinin -adını zikretmek zorundayım- DEHAP'ın, Türk askerlerinin 
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tutuklanmasını protesto ettiğini, bu konuda, bizimle beraber, bu bütünün bir parçası olarak tavır 
koyduğunu duydunuz mu?! Neden koyulmaz?! Türk askeri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oral, 1 dakikalık eksürenizi başlatıyorum. 
Buyurun. 
V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Sayın Başkanım, izniniz olursa, diğerlerine gösterdiğiniz 

toleransı ben de kullanmak istiyorum. 
BAŞKAN - Anlayamadım, neyi kullanacaksınız? 
V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Efendim, tolerans istirham ediyorum. 
BAŞKAN - Tamam, buyurun. 
V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, sağ olun. 
Bu konudaki duyarlılığımız çok önemli. Şimdi, bu ülkenin parçası olan, bütünün parçası olan 

birtakım alt kimlikler, bu konuda, eğer, Mehmetçiğin yanında, Atatürk'ün verdiği ulus bilincinin 
içinde kendilerini görmezlerse, bu da, yine, gözümüzden kaçmaması gereken ciddî bir olaydır diye 
düşünüyorum. 

Nerededir TÜSİAD?! Nerededir demokratik kitle örgütleri?! Niye, ulusça, bu konudaki tav
rımızı yurtdışına iletmeyiz?! Kıbns konusunda ahkâm kesen TÜSİAD'ın Başkanı, Mehmetçiğe 
yapılan, Türkiye'nin onurunu zedeleyen bu davranış karşısında niye sessiz kalmıştır?! Bunlann hep
sini bilmemiz, bunlann hepsini gözden geçirmemiz gerekmektedir. 

Bu arada, mevcut iktidanmızın bir çalışması var. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oral. 
V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Bu çalışma da, üzülerek söylüyorum ki, terör örgütleriyle ilgili 

çıkanlmaya çalışılan bir pişmanlık yasası, af yasası; adını ne koyarsanız koyun. 
Şunu açıkça söylüyorum. Ülkenin insanı, yurtdışına giden Mehmetçiğini en sağlıklı şekilde 

geri getirmemizi istiyor; yoksa, insanlan beton binalann altına gömen, din adına insan öldüren, Tür
kiye'de 5 aylık, 6 aylık çocuklan sırf Kürt milliyetçiliğini öne sürerek katleden teröristlerin affı 
konusunda hiçbirimiz Türk Halkından yetki almadık. Bu konuda yanlış yapmayalım, bu konuda 
gaflete düşmeyelim diyorum. 

Hemen, üç cümle de, ülkemizi yöneten Sayın Bakanlanmız için konuşacağım. Sayın Baş
bakanım Recep Tayyip Erdoğan, sizin, hiçbir şekilde, bir nota konusunu müzikle bağdaştırma hak
kınız yoktur. Eğer, nota vererek size Amerika'dan verilecek notun azalacağını düşünüyorsanız, var
sın onlann notu azalsın, Türk Halkının size vereceği notlar artacaktır. (CHP sıralanndan alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oral, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Bitiriyorum; son sözlerim. 
Sayın Dışişleri Bakanım, mantı yemeye keşke bir hafta sonra gitseydi. Sayın Kürşad Tüzmen 

"Irak'ta, daha henüz başı sonu belli olmayan uygulamalar var, o yüzden bunlar doğaldır" dediğiniz 
zaman, Türk askerinin başına çuval geçirirler; ama, dikkat edelim, Türkiye'nin başına çuval geçir
mesinler. Onun için, size örnek bir insan sunuyorum, İsmet Paşa. "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye, 
yerini bulur" demişti. Kendimize güvenelim, Mehmetçiğimize güvenelim, kendi özbenliğimize 
sığınalım, bize bizim kadar yakın olan insanlann varlığını göreceksiniz, yeter ki, kişilikli, kimlikli 
varlığımızı bundan sonra da korumaya devam edelim. 
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Sayın Başkanım, bana gösterdiğiniz toleransa teşekkür ediyorum ve son söz; Sayın Dışişleri 
Bakanım, Amerika'ya yapacağınız geziyi, lütfen, gözden geçirin; gözden geçirin ki, sizi orada bek
leyen yumuşak tavırlar, sizin onlara göstereceğiniz insanca tavırlar yanlış algılanmasın, Türkiye 
Halkı sizden bunu bekliyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Gündemdışı konuşmaya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül cevap 

vereceklerdir. 
Sayın Gül, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; önce, değerli arkadaşımız Denizli Milletvekili Haşim 
Oral'a konuyla ilgili bana açıklama fırsatını verdikleri için teşekkür ederek sözlerime başlamak is
tiyorum. Şayet, kendilerinin böyle bir söz alması söz konusu olmasaydı, ben, ayrıca açıklamada 
bulanacaktım; ama, değerli arkadaşımızın bu konuyu Meclise getireceğini öğrenince, zaten, burada 
bilgi verme imkânı çıkmış oldu; onun için, kendisine teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, olayı önce özetlemek istiyorum; ama, başında da şunu söylemek istiyorum: 
Maalesef, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, müttefik olan iki ülkeye hiç yakışmayacak, 
neresinden bakarsanız bakın izahı mümkün olmayan, yakışık almayan, çirkin bir olay olmuştur. 
Eminim ki, bu olay... 

ŞEFİK ZENGİN (Mersin) - İki ülkeye değil, bir ülkeye... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Tabiî, 

onu söyledim, bunu anlamanız gerekir. Bunu, gayet açık anlamanız gerekir; yani, burada 
müdahalenin bir anlamı yok. Şüphesiz ki, bu olayı yapan Amerika Birleşik Devletleridir; şüphesiz 
ki, bütün söylediğim bu laflar da Amerika Birleşik Devletlerine aittir. (AK Parti sıralarından alkış
lar) 

Bunun, alkışlanacak bir yanı da yok, bunun itiraz edilecek bir yanı da yok; olay ortadadır, 
hepimiz, üç dört gündür bu konuyla ilgileniyoruz. 

Bu olay, gerçekten yakışık almamıştır, hiçbir şekilde de izah edilemez. Ortaya çıkınca da, 
muhakkak ki, mahcubiyet daha çok anlaşılacaktır. 

Bu olay, 4 Temmuz 2003 tarihinde, saat 14.30 civarında olmuştur. Bizim, Kuzey Irak'ta, uzun 
süredir bulunan bir timimiz vardır, bu tim de, davet üzerine gitmiştir. Vaktiyle, oradaki çatışmaları 
gözlemek, izlemek ve gerektiğinde arayı bulmak için davet edilmiştir ve oradaki bu timimizden de, 
gerek Kuzey Irak'taki herkesin gerekse Amerika Birleşik Devletlerinin haberi vardır. Dolayısıyla, 
orada gizli bir kuvvet değildir, orada bilinmeyen bir askerî birlik de değildir, bilinen bir kuvvettir 
ve özel kuvvetlerimizdir; bunların 3'ü subay, 8'i de assubaydır. 150 civarında Amerikan askeri, özel 
kuvvetlerimizin bulunduğu binayı sarmışlar; onlarla birlikte, 10'a yakın, Irak Türkmen cephesine 
mensup, Irak Türkmeni vatandaşı da, hepsini bir gözaltına almışlardır. Bu olayı duyar duymaz, 
hemen, en üst seviyede müdahaleler başlamıştır. Olayın olduğu gün, Amerika Birleşik Devletlerinin 
ulusal bayramına tesadüf etmiştir; ama, gerek Ankara gerek Washington nezdinde hemen müdahale 
başlamıştır. Dışişleri Bakanlığına ilgililer hemen çağrılmıştır; bir an önce bunun sona erdirilmesi, 
bu işi yapanların cezalandırılması, Türkiye'den özür dilenmesi ve Türkiye'ye bilgi verilmesi istenil
miştir. 

Ben, o gün, yurt dışında -Londra'da- resmî bir ziyaretteydim, döner dönmez, hemen, 
havaalanında, ikindi vakti, saat 4-5 civarında haberim oldu. Bakanlığa geldiğimde, Sayın Baş
bakanın da bilgisi olmuştu. Sayın Başbakanımızla görüştükten sonra, Genelkurmay Başkanımızı 
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aradım ve kendisinden daha detaylı bilgileri aldıktan sonra, Amerikan Dışişleri Bakanı Powell'i 
aradım ve kendisine, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını, kabul edilemeyeceğini, bir müttefik 
ülkeye yapılabilecek en son işin yapıldığını, aramızdaki güvenin büyük ölçüde sarsıldığını, hemen, 
bir an önce bu işe son verilmesi gerektiğini ve bu işin niçin yapıldığının bize izah edilmesi gerek
tiğini, yapanlann cezalandırılması gerektiğini, gayet açık, net bir şekilde söyledim. Gördüğüm 
kadarıyla, kendisinin de olaylardan tam bilgisi yoktu. Olayları hemen sonuna kadar inceleyeceğini 
ve gerekeni yapacağını ve beni arayacağını söyledi. 

Bu arada, Genelkurmay Başkanımız da, NATO Başkomutanını ve Amerika Birleşik Devlet
lerinin Avrupa'daki kuvvetlerinin komutanını aradılar ve aynı şekilde, Genelkurmay Başkanımız da, 
böyle bir işin düşünülemeyeceğini bile ve hemen sona erdirilmesi gerektiğini, Türkiye'ye gerekli 
izahatın verilmesi gerektiğini söylemişlerdir. 

Bu süre içerisinde 3 subay ve 8 assubayımız Bağdat'a götürülmüş, diğer siviller bırakılmış. 
Bizden, Genelkurmay Başkanlığımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın Silopi'deki temsilcilerinden 
kurulan bir heyet hemen Süleymaniye'ye gönderilmiş, akşam Süleymaniye'ye vardıklarında temas
lara başlamışlardır. 

Cumartesi günü akşamı Dışişleri Bakanı Povvell beni aradı ve gerekenlerin yapıldığını, bir is
tihbarat bilgisi olduğunu ve bu olaya bunun sebep olduğunu söyledi. Bunun üzerine, kendisine, 
gayet açık bir şekilde, müttefik ülkelerin arasında bu tip şeylerin olamayacağını, varsa bir istihbarat 
bilgileri, önce bunu bize sormaları gerektiğini, bizimle doğrulatmaları gerektiğini ve bu kuvvetlerin 
orada yabancı olmadığını kendilerinin de bildiğini; dolayısıyla, silahlarının tabiî olacağını, bütün 
bunların şikâyet konusu olamayacağını ve bu işin kesinlikle bizi tatmin etmediğini ve bir an önce 
bu işin sonuçlandırılması gerektiğini kendisine, söylenmesi gereken şekilde söyledim. 

Gördüğüm kadarıyla, Washington'un biraz bilgisi dışında işler cereyan etmiş; hatta, Bağdat'taki 
Amerikan kuvvetlerinin en üst temsilcisi Bremer'in de olaydan haberi olmadığını yapılan konuş
malardan anladım ve bu işin o gece bitmesi gerektiğini kendisine tekrar söyledim ve kendisi de, bu 
işi bir an önce bitirmek için ne gerekiyorsa bunu yapmaya hazır olduğunu ve yaptığını söyledi. 
Daha sonra, sabaha kadar bu iş bitmeyince, o gün Sayın Başbakanımız, Başkan Yardımcısı Cheney'i 
aradı; fakat, kendisi Washington'da değil başka bir yerde olduğu için o gün görüşme olmadı, ertesi 
günü Cheney Başbakanımızı aradı. O konuşmada bulundum, söylenebilecek her şeyi Sayın Baş
bakan söylemiştir, o konuşmanın metnini görürseniz eminim ki, sizler de, açıkça söylemeseniz de 
içinizden takdir edeceksinizdir. Bu işin kesinlikle su götürür bir tarafı olmadığını, iki müttefik 
arasında böyle bir şeyin olamayacağını ve kendilerinin böyle bir şey yapamayacaklarını, ellerindeki 
istihbarat dedikleri şeylerin saçma olduğunu, bunların Türk-Amerikan ilişkilerini bozmak isteyen 
çevrelerin kendilerine aktardığı bilgiler olabileceğini; ama, bunların Türkiye'ye hemen sorulması 
gerektiğini, Türkiye tarafından bunlarla ilgili bilginin alınması gerektiğini, yapılan işin hiçbir şekil
de kabul edilebilir bir iş olmadığını ve Türk-Amerikan ilişkilerini zedelemeye hiç kimsenin hakkı 
olmadığını, Sayın Başbakan, çok açık, net ve ısrarlı bir şekilde söylemiştir. Orada da gördüğümüz 
kadarıyla Başkan Yardımcısının da, çok detaylı bilgisi yoktu, o da hemen bize döneceğini ve Sayın 
Başbakana bilgi vereceğini söylemişlerdir. Bu süre içerisinde, her saat başı, gerek Ankara nezdinde 
gerek Washington nezdinde gereken her türlü temas yapılmıştır ve söylenecek her şey söylenmiştir. 
Dolayısıyla, iki telefon konuşması yapılıp, oturulup beklenmemiştir. Gerek Genelkurmay Başkan
lığımız gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Sayın Başbakan ne gerekiyorsa her şeyi yapmıştır. 

Değerli arkadaşlar, varılan bir mutabakat çerçevesinde, o gece askerlerimiz, subaylarımız ser
best bırakılmıştır. Gece yansı Dışişleri Bakanları Povvell, beni arayarak, o gün, hemen, asker
lerimizin, subaylarımızın misafirhaneye alındıklarını, güvenlik gerekçesiyle de, gece değil, sabah 
saat 6'da Bağdat'a hepsinin nakledilip, oradaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerine teslim 
edileceğini söylemiştir ve gerçekten, sabah saat 6'da da 3 subay, 8 assubayımız Bağdat'tan Süley
maniye'ye getirilmişlerdir. 
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Bu, tabiî, bitmemiştir, burada kalmamıştır; şüphesiz ki bu işin izahatının bize yapılması gerekir, 
yapılacaktır da ve ayrıca, bu işi yapanlara, Türk-Amerikan ilişkilerini bu şekilde zedeleyenlere de, 
muhakkak ki, gerekli cezalar verilecektir. Bunlar bizim talebimizdir. Bu da, muhakkak olacaktır. 
Bunu da takip ediyoruz. Bu işin sorumluları, bu işe yol açanlar kimlerse, bunlarla ilgili gerekli iş
lem muhakkak yapılacaktır. 

Bugün, NATO Başkomutanı ve Amerika Birleşik Devletlerinin Avrupa'dan sorumlu, oradaki 
güçlerinden sorumlu komutanı Jones, bugün saat 13.30 sıralarında Ankara'ya gelmiştir -mesele, en 
üst seviyede ele alınmaktadır- bugün, Genelkurmayda, Dışişleri Bakanlığımızın da katıldığı bir top
lantı yapılmıştır kendisiyle; yarın korgeneraller seviyesinde bu meselenin detayları görüşülecektir. 

Şüphesiz ki, bizim açımızdan, söylediğiniz şeylere aynen katılıyoruz, komiteler kurulacaksa, 
başka işler için komiteler kurulacaktır; onlar da kurulacaktır, onları da göreceksiniz, onlarla ilgili 
gerekli işlemler de yapılacaktır; çünkü, başından beri, oradaki otoriteye bizim söylediğimiz şey 
"sizin terör listeniz içerisinde bulunanlarla siz uğraşacaksınız; yoksa, biz uğraşırız; mademki şu an
da o topraklan siz kontrol ediyorsunuz..." 

O konuya gelinecektir; fakat, bu tip iddialar vardır, yani, saçma iddialar vardır. Bu iddiaları, iki 
ülkenin, oturup, konuşması gerekir. Bunlar, aslında, bugün, Süleymaniye'de, daha alt seviyedeki 
generaller arasında görüşülecekti; fakat, oradaki görüşmeler durdurulmuştur ve Ankara'da, yarın, 
daha üst seviyede bu görüşmeler yapılacaktır; neyse, bakacağız. 

Değerli arkadaşlar, bu, şunu göstermiştir, gayet açıktır: Amerika Birleşik Devletleri veyahut da 
onu orada temsil edenler, gerçekten, yanlış yapmışlardır. Türkiye'nin müttefikliğine, dostluğuna en 
çok ihtiyaçtan olduğu bir dönemde bu olay olmuştur; bunu, bütün dünya bilmektedir. Türkiye, Irak'ın 
istikrannı isterken, Irak'ın bir an önce uluslararası sisteme kavuşmasını isterken, Irak Halkının bir an 
önce huzura kavuşmasını isterken, Irak'ta, Irak'ı temsil eden sivil yönetimin bir an önce görevi dev
ralmasını beklerken, Irak'ı istikrarsızlığa sevk edecek bir hareket içerisinde olamaz; böyle bir şey 
olamaz. Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, orada, illegal bir terörist örgüt gibi, terör olaylanna 
girmesini düşünmek bile saçmadır; ama, ne yazık ki, bunlar, bu yönde aldıklan bir istihbarat, bilgi... 
Ki, bizim onlara söylediğimiz şu olmuştur: "Bunu, ancak, ilişkileri bozmak isteyen terörist örgütler 
veyahut da başka güçler yapabilir; ne yazık ki, siz de bunlara itibar etme yanlışlığı içerisine düşmüş-
sünüzdür." Ama, ortada bir olay vardır; şüphesiz ki, çok yanlış olmuştur. Güvenin tekrar kurulabil
mesi için, demin söylediğim hususlan takip edeceğiz; yoksa, bu tahribat, tabiî ki, unutulmaz. 

Tezkere söz konusu olunca... Değerli arkadaşım burada söyledi; o konuda, gayet açık bir şekil
de, bağımsız ve demokratik bir ülkede ne olduysa o olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
kararı verdikten sonra, hükümetimiz, o karann arkasında durmuştur. Hükümet olarak, hiçbir zaman, 
biz, eziklik içerisine girmemişizdir. (AK Parti sıralanndan alkışlar) Hükümet olarak, herhangi bir 
özür, herhangi bir suçluluk psikolojisi içerisine de kimse girmemiştir. 

HALUK KOÇ (Samsun) - İran konusunda da beraber olacağınızı söylüyorsunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Efen

dim, anlamadım. 
HALUK KOÇ (Samsun) - İran konusu geldiğinde beraber davranacağınızı beyan ediyorsunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Kim

den ne duydunuz böyle?.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Dışişleri Bakanlığı Sayın Müsteşarı... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bu iş

lerde, bu konularda, bu ciddî konularda, herhalde, dedikodularla veyahut da gazete sayfalarında 
gördüğünüz şeylerle, bizim adımıza söylenmiş gibi yazılan laflarla hareket edilmez. 
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HALUK KOÇ (Samsun) - İnşallah öyledir. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Şüp

hesiz ki, Türkiye bağımsız bir ülkedir, şüphesiz ki, Türkiye'de demokrasi vardır, şüphesiz ki, Tür
kiye'de -ümit etmiyoruz öyle bir olay olmasın- öyle bir olay, öyle bir sıkıntı bu bölgede çıkarsa, 
demokrasi nasıl işliyorsa, öyle işler, kararlar nasıl alınıyorsa, öyle kararlar alınır; ama, biz, bölgenin 
istikrara kavuşması için, bölgenin, bütün bölgenin nükleer silahlardan arınmasını tabiî ki isteriz; 
hangi ülke olursa olsun bu bölgede. Türkiye, bunu başından beri istemektedir; ama, Türkiye, hiçbir 
ülkenin telkinleriyle veya hiçbir ülkenin baskısıyla hiçbir konuda hareket etmez ve etmemiştir de. 
Bu konuda, Anayasamıza göre kim nasıl karar verecekse, o şekilde karar verilmiştir. O bakımdan, 
eğer, onun intikamı falan gibi şeyler söyleniyorsa, bu da çok saçmadır; çünkü, böyle bir olayda kay
beden Türkiye olmamıştır. Böyle bir tatsız olayda, kaybeden, bu olaya sebep olanlar olmuştur; gayet 
açıktır. Mahcubiyeti yaşayanlar bu olaya sebebiyet verenler olmuştur. 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Biz bir mahcubiyet görmedik. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - O 

açıdan, değerli arkadaşlar, hükümet olarak gerekenler yapılmıştır. 
Ayrıca, değerli arkadaşıma, konuşmasından, bu mevzuu buraya getirmesinden dolayı tabiî ki 

teşekkür ettim, güzel bir konuşma yaptı; ama, bu güzel konuşmayı, Sayın Başbakan veyahut da 
benim Kayseri ziyaretimle de hiç bağdaştırmaması gerekirdi, gölgelememesi gerekirdi. Ben, Kay-
seri'ye gittim; doğru. Kayseri'ye gidişim, Kayseri Lisesinin 110 uncu kuruluş yıldönümünde bir 
şehitlik anıtım açmak için idi. 1921'de, Sakarya Meydan Muharebesinde, Kayseri Lisesinin son 
sınıf öğrencilerinin hepsi şehit olmuştur; onlann anısına, orada bir anıt açtık. Bunu, böyle, mantı 
yedi, şunu yedi... Evet, biz, bu 50 saat içerisinde yemek de yedik, su da içtik, uyuduk da!.. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - 70 000 000'un boğazından geçmedi Sayın Bakan; 11 Türk askerin 
yakınlarının da! 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - O 
bakımdan, böyle bir konuyu bu noktaya hiç getirmemek gerekir; ama, olayı, 24 saat, gece-gündüz 
takip ettik. Sayın Başbakan, gittiği yerde, ben Ankara'da, Kayseri'de, burada -neredeysem- her saat 
başı, gelişmelerle ilgili bilgi aldık, söylenecek lafları söyledik, verilecek talimatları verdik ve 
bugünkü noktaya gelinmiştir. 

Değerli arkadaşlar, kısaca, bu, şüphesiz ki, hepimizin meselesidir; bu meselelerde hepimizin 
üzüm yemesi gerekir, bağcıyı dövmemiz değil. Yoksa, bazı partilerin "hükümet, müstemleke 
hükümeti" gibi talihsiz açıklamalarını gördüm, üzüldüm; kendileri açısından üzüldüm. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ama, hep onlar bizi dövüyor Sayın Bakan! 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Kim 

görüyor onları?!. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Onlar hep bizi dövüyor... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Biz, 

kendimizi nasıl görüyorsak, siz, ona bakın. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hayır hayır... Yalnız, dayağı hep biz yiyoruz! 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Biz, 

bağımsız, kendi kendine karar alan, gerektiğinde... Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği karar, 
bütün dünya karşısında verildi; bütün dünyayı şok eden karan Türkiye Büyük Millet Meclisi verdi 
ve bu karann arkasında hepimiz durduk. Dolayısıyla, bunları kendimize yakıştırmayalım. 
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Ne yazık ki, Türkiye'de, bazı entelektüel, aydın, entel geçinenler, Türkiye'yi hep tahkir etmiş
tir bu süre içerisinde; hâlâ da, bunu yapmaktadırlar. Üzüm mü yiyorsun, bağcıyı mı dövüyorsun?! 
Bunu, sizlere söylemiyorum; ama, bazı çevrelere söylüyorum; bunlar yapılmıştır. 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Üzüm nerede Sayın Bakan, üzüm nerede?! 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Biz 

kendimize güvenen bir ülkeyiz, biz milletimize güvenen bir ülkeyiz; dolayısıyla, başımız diktir, 
onurumuzu kimseye rencide ettirmeyiz. "Türkiye'nin onuru rencide oldu" falan... Ne demek?! 
Onurumuzu da kimseye rencide ettirmeyiz, alınacak tedbirleri de alırız. Bu olayda da kaybeden 
Amerika Birleşik Devletleri olmuştur, Türkiye olmamıştır; bunu da göreceksiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakana, yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, 

Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD askerlerinin Kuzey 
Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında hükümetin yürüttüğü 
politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuzey Irak'ta 11 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gözaltına alınmasıyla ortaya çıkan kriz 

konusunda hükümetin yürüttüğü politikalar hakkında, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca TBMM CHP Grubu adına genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan Mustafa Özyürek Haluk Koç 
İzmir Mersin Samsun 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
Gerekçe: 
4 Temmuz 2003 tarihinde, Süleymaniye'de bulunan irtibat noktasında görev yapan 11 Türk 

Silahlı Kuvvetleri mensubu, ABD askerlerince şiddete başvurmak suretiyle gözaltına alınmış ve 
Türk askerlerinin, kendilerine yaraşır şekilde, disiplin içerisinde hareket etmesi, daha vahim olay
ların ortaya çıkmasını engellemiştir. 

Gözaltına alınmaların yaşandığı 4 Temmuz tarihinden, askerlerimizin görev yaptıkları Süley-
maniye'ye iade edilmelerinin gerçekleştiği 7 Temmuz tarihine kadar diplomatik alanda yaşanan 
gelişmeler, bu süreçte ulusal onurumuz ve Türkiye'nin uluslararası çıkarları açısından krizin son 
derece kötü yönetildiğini ortaya koymuştur. Olay karşısında, hükümetin, krizin ciddiyeti çer
çevesinde zamanında etkin önlemler almaması Türk kamuoyunu derinden yaralamıştır. 

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün, parti etkinliklerine ara vermeden, 
bu etkinlikler esnasında çelişkili mesajlarla kamuoyunu bilgilendirmesi, kamuoyunda, hükümetin 
olayın ciddiyetini algılamadan hareket ettiği konusunda şüphelerin oluşmasına neden olmuştur. 

Diplomatik kanaldan Türkiye'ye uzun süre hiçbir bilgi verilmemesi, uluslararası hukukla bağ
daşmadığı gibi, bunun, müttefik bir ülkeden beklenmeyecek bir tavır olduğu açıktır. Olayın gerçek
leşmesinden sonra yaşanan sürecin, lokal bir olay olmanın ötesinde, planlı bir eylem niteliğinde ol
duğu yönünde kuvvetli işaretler bulunmasına karşın, hükümetçe bu çerçevede bir değerlendirme 
yapılmayarak, ulusal onur ve çıkarlarımızı gözeten bir politika izlenmemesi, bundan sonra atılacak 
adımlar için de bir kuşku oluşmasına neden olmaktadır. 
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Öte yandan, hükümetin Birleşmiş Milletler kararını dayanak göstererek liman ve üsleri yaban
cı ülkelerin kullanımına açma konusunda aldığı Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayımlan
mamıştır. Bu bağlamda, kapsamı kamuoyunca bilinmeyen Bakanlar Kurulu kararının da, 
Anayasanın 92 nci maddesi çerçevesinde incelenmesi ve bu konuda Parlamentoya bilgi verilmesi, 
hem demokrasi hem de ortaya çıkan durum karşısında bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu gerekçelerle, askerlerimizin gözaltına alınmasının karanlıkta kalan yönlerinin ve bundan 
sonra atılacak adımların belirlenmesi için konunun genel görüşmeyle ele alınması doğru olacaktır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, 

sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
2. - Edirne Milletvekili Ali Ay ağ ve 23 milletvekilinin, orman köylerinin kalkındırılması için 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde, orman köylüsü, gelir dağılımında en düşük payı almaktadır. Günümüzde insanlığın 

ve toplumların kazandığı sosyal ve ekonomik haklardan orman köylümüz yeterince fay
dalanamamıştır. Bu haklann artınlması ve yaygınlaştınlması amacıyla, Anayasanın 98 inci, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını arz ederiz. 

1- Ali Ayağ 
2- Haluk İpek 
3- Sadullah Ergin 
4- Ahmet Işık 
5- Hüseyin Tannverdi 
6- Mehmet Fehmi Uyanık 
7- Selami Uzun 
8- Hamit Taşçı 
9- Ahmet Yeni 
10- Ayhan Sefer Üstün 
11- Bekir Bozdağ 
12- Ramazan Can 
13- Mustafa Ataş 
14- Avni Doğan 
15- Nusret Bayraktar 
16- Ali Yüksel Kavuştu 
17- Mehmet Mustafa Açıkalın 
18- Cavit Torun 
19- Mehmet Beşir Hamidi 
20- Nur Doğan Topaloğlu 
21 - Öner Ergenç 
22- Agâh Kafkas 
23- Nurettin Aktaş 
24- İbrahim Hakkı Birlik 

(Edirne) 
(Ankara) 
(Hatay) 
(Konya) 
(Manisa) 
(Diyarbakır) 
(Sivas) 
(Ordu) 
(Samsun) 
(Sakarya) 
(Yozgat) 
(Kınkkale) 
(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 
(İstanbul) 
(Çorum) 
(İstanbul) 
(Diyarbakır) 
(Mardin) 
(Ankara) 
(Siirt) 
(Çorum) 
(Gaziantep) 
(Şırnak) 
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Gerekçe: 
Ülkemizde 20 000 orman içi ve orman kenarı köyde yaklaşık 7 500 000 orman köylüsü 

yaşamaktadır. Bu oran, ülke nüfusunun yüzde 10'u demektir. Bu nüfus yerleşimleri gereği, orman
larla içice yaşamakta ve genelde geçimlerini ormanlardan sağlamaktadır. 

Ormanlarımız 20 700 000 hektar genişliğinde olup, yaklaşık yüzde 52'si verimsiz, yüzde 48'i 
verimlidir. 

Görüldüğü gibi, yansından fazlası verimsiz karakterdedir. Bizim için ülkemizin akciğerleri 
olan ve insanlığın ortak geleceğinde mutlaka var olması gereken ve mutlaka yaşam için ihtiyaç 
duyacağımız ormanlarımızın ne kadar önemli olduğu bir gerçektir. 

Bir yandan ormanlarımızın varlığını sürdürmemiz gerekirken diğer yandan ormanlarla içice 
yaşayan orman köylümüzün de sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamamız gerekmektedir. Aksi 
halde, ekonomik geçim sıkıntısı içerisinde yaşayan halk, istemeden ormanlann varlığına zarar 
verebilecektir. 

Ama, şu bir gerçektir: Orman köylüsünü sosyal, ekonomik ve kültürel yönden geliştir
mediğimiz sürece, ormanlanmızı da tam olarak koruyamayız. Bunun için önce insan anlayışı çer
çevesinde ormanlan korumak için öncelikle orman köylüsü korunmalıdır. 

Orman köylerine baktığımızda, orman köylerinin medeniyetin getirdiği bazı sosyal imkânlar
dan yoksun olduğunu görürüz. Orman köyleri arazinin şartlan gereği genelde birbirinden uzak alan
larda ve nüfus olarak da çok parçalı durumda bulunmaktadır. Bu durum, orman köylerine altyapı 
hizmetlerinin götürülmesinde zorluklan da beraberinde getirmektedir. 

Bu nedenle, genelde, orman köylerinde yol, su, elektrik ve sosyal tesisler yapılamamaktadır. 
Aynca, orman köylerinde geçim imkânlan da sınırlıdır. Orman köylüsü ya hayvancılık yapacak ya 
da ormancılık işlerinde çalışacaktır. Bunun dışında ciddî anlamda orman köylüsünün gelir getirici 
bir kaynağı bu güne kadar geliştirilememiştir. 

Orman köylüsü, her yönüyle zor yaşam koşullan altında bulunmaktadır. Bunun yanında eğitim 
ve sağlık yönünden de son derece kısıtlı imkânlara sahiptir. 

Bu nedenlerle, orman köylüsü mutlaka olduğu yerde kalkındınlmalı ve bu köylerde yaşam 
koşullan iyileştirilmelidir. 

Orman köylüsünün geçim kaynaklan artınlmalı ve günümüzde yeni yeni kaynaklar oluşturul
malıdır. 

Orman köylüsünün çocuklanna daha iyi şartlarda okuma imkânlan sağlanmalıdır. 
Orman köylüsü, ormancılık işlerinde "vahidi fiyat" denilen ve dünyada hiçbir örneği olamayan 

bir işçi statüsünde çalıştınlmaktadır. Bu işlerde çalıştınlanlar artık sosyal güvenceye süratle kavuş
turulmalıdırlar. 

Orman köylerinde kurulu bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri aktif hale getirilmelidir. 
Orman köylerinin civanndaki doğal ve tarihî kaynaklardan elde edilen gelirlerden orman köy

lüsü mutlaka pay almalıdır. 
Ormanlar ve orman köylüsü, bizim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz, birini diğerine tercih 

edemeyeceğimiz varlıklardır. 
Bu nedenle, ormanlanmızı koruyarak orman köylümüzün haklan konusunda gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılabilmesi için bir Meclis araştırması açılmasına süratle gerek duyulmaktadır. 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyemizin, bundan sonraki sunumlarını oturduğu yerden yapmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 3 adet tezkere vardır; okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın (6/311) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/82) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Meclis gündeminde bulunan (6/311) esas numaralı, ülkemizdeki ABD askerî varlığının TBMM 
kararına uygun olup olmadığına ilişkin Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlü olarak 
yanıtlaması istemiyle vermiş olduğum soru önergemi, konunun güncelliğini kaybetmesinden ötürü 
geri alıyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. 7.7.2003 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

BAŞKAN- Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın (6/312) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/83) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Meclis gündeminde bulunan (6/312) esas numaralı, Diyanet İşleri Başkanının istifasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Sayın Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın sözlü olarak yanıtlaması istemiyle vermiş 
olduğum soru önergemi, konunun güncelliğini kaybetmesinden ötürü geri alıyorum. Gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 7.7.2003 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

BAŞKAN- Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
3. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/520) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/84) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 239 uncu sırasında yer alan (6/520) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Selami Yiğit 

Kars 
BAŞKAN- Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza 

sunacağım: 
4. - Barış Harekâtının 29 uncu yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Zeki Serter'in vaki davetine, TBMM Başkanını temsilen, TBMM Baş-
kanvekili Yılmaz Ateş'in icabet etmesine ilişkin Başkanlık Tezkeresi (3/325) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Dr Vehbi Zeki Serter'in 
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vaki davetine icabetle, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtının 29 uncu yıldönümü kut
lamalarına, TBMM Başkanını temsilen TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş'in katılması hususu, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 2 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı 

okutup oylarınıza sunacağım. 
5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan'a yaptığı resmî ziyarete iştirak etmesi uy

gun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/326) 
4.7.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yunanistan'ın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığının sona ermesi nedeniyle Selanik'te yapılan 

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere bir heyetle birlikte 20-21 Haziran 2003 
tarihlerinde Yunanistan'a yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adlan yazılı milletvekillerinin de iş
tirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiş
tir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste: 
Ömer Çelik (Adana) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Yaşar Yakış (Düzce) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
6. - Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın, bir heyetle birlikte Avusturya'ya yaptığı resmî ziyarete, İs

parta Milletvekili Mehmet Emin Murat Bilgiç'in de iştirak etmesinin uygun görülmüş olduğuna iliş
kin Başbakanlık Tezkeresi (3/327) 

4.7.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın, Avusturya Türk İslam Birliği Kültür ve Yardımlaş
ma Derneğinin Dornbirn'deki yeni hizmet binasının açılışına katılmak ve görüşmelerde bulunmak 
üzere bir heyetle birlikte 13-15 Haziran 2003 tarihlerinde Avusturya'ya yaptığı resmî ziyarete, İs
parta Milletvekili Mehmet Emin Murat Bilgiç'in de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki 
Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre 
verilmiş bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

V. - ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine iliş

kin AK Parti Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 8 Temmuz 2003 Salı günü saat 13.30'da yapılan toplantısında siyasî parti 
grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, aşağıdaki Grup önerilerimizin Genel Kurulda 
okunarak oylanmasını saygılarımla arz ederim. 

Haluk İpek 
Ankara 

AK Parti Grubu Başkanvekili 
Grup Önerisi: 
Genel Kurulun 8.7.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde; sözlü soruların görüşülmemesi; gün

demin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 49 uncu 
sırasında yer alan (10/69) esas numaralı Meclis araştırması önergesi ile aynı gün gelen kâğıtlar lis
tesinde yayımlanan ve okunmuş bulunan Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 arkadaşının (10/118) 
esas numaralı aynı konudaki araştırma önergesinin görüşmelerinin birleştirilerek yapılması; gün
demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 32 nci sırasında 
yer alan 178 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına, 55 inci sırasındaki 208 sıra sayılı 
kanun tasansının 4 üncü sırasına, 3 üncü sırasındaki 104 sıra sayılı kanun tasansının 5 inci sırasına, 
4 üncü sırasındaki 55'e 1 inci ek sıra sayılı kanun tasansının 6 nci sırasına, 5 inci sırasındaki 158 
sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 6 nci sırasındaki 155 sıra sayılı kanun tasansının 8 inci 
sırasına, 56 nci sırasındaki 209 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 19 uncu sırasındaki 141 
sıra sayılı kanun tasansının 10 uncu sırasına, 46 nci sırasındaki 199 sıra sayılı kanun tasansının 11 
inci sırasına, 8 inci sırasındaki 157 sıra sayılı kanun tasansının 12 nci sırasına, 9 uncu sırasındaki 
159 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 10 uncu sırasındaki 160 sıra sayılı kanun 
tasansının 14 üncü sırasına, 11 inci sırasındaki 162 sıra sayılı kanun tasansının 15 inci sırasına, 13 
üncü sırasındaki 85 sıra sayılı kanun tasarısının 16 nci sırasına, 21 inci sırasındaki 169 sıra sayılı 
kanun tasansının 17 nci sırasına, 33 üncü sırasındaki 185 sıra sayılı kanun tasansının 18 inci 
sırasına, 34 üncü sırasındaki 186 sıra sayılı kanun tasansının 19 uncu sırasına alınması; çarşamba 
günkü birleşimde de sözlü soruların görüşülmemesi; çalışma sürelerinin, salı, çarşamba ve perşem
be günkü birleşimlerinde saat 21.00'e kadar olması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerinin aleyhinde, şahsı adına, Sayın Oğuz Oyan; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, yine, bir grup önerisi 

üzerinde söz aldık; ancak, bugünkü konuşmamızın bir farklı yönü olacak. Bugün, burada, Danışma 
Kurulu kararlarının Meclisteki denetim hakkını sınırlandırdığı ya da Meclisin çalışma saatlerinin 
uzatılarak daha fazla yasama faaliyeti yapılmak istenmesine rağmen Mecliste karar yetersayısının 
sağlanamaması nedeniyle, bunun pratikte işletilemediği gibi eleştirilere çok fazla girmeyeceğim; 
bizim, bugün Danışma Kurulu toplantısına getirdiğimiz ve biraz önce de burada okunmuş bulunan, 
Mecliste bir genel görüşme yapılmasına ilişkin talebimiz üzerinde duracağım. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, burada, Sayın Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bu açık
lamanın şekli bile, bu açıklamanın içeriği bile, Türkiye'nin bu konuda ne kadar alttan alıcı bir tutum 
içinde olduğunu göstermiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye, aşağılayıcı bir muameleyle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'de, 
bu baskına karşı, askerlerimize terörist muamelesi yapılmasına karşı derin bir infial uyanmışken, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkililerinin, Başbakan ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere, bu 
konunun Türkiye'nin gündemine böylesine oturmuş olması sanki onları çok da fazla ilgilendirmez-
miş gibi, olağan programlarını sürdürmeleri bile, olayın ne kadar hafife alındığını gösteren bir 
kanıttır. Türkiye, milletin onurunun rencide edildiği bir olayla karşı karşıya kalmıştır, devletin 
itibarını sarsıcı bir olayla karşı karşıya kalmıştır. Böyle bir olay karşısında, ne yazık ki, basiretli bir 
tutum gösterilememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclisten, 1 Mart tezkeresi geçti. 1 Mart tezkeresinin geçmesinin iz
leri sürmektedir. Bazı güçler, Türkiye'nin, böylesine bir tezkereye böylesine bir yasama organı 
karan vermesini, böylesine olgun, demokratik bir ülke tavn göstermesini içlerine sindirememek
tedirler. 1 Mart tezkeresinin intikamını almak isteyen dış güçler vardır; Türkiye'ye, bu nedenle, 1 
Mart tezkeresi nedeniyle özür diletmek isteyen dış güçler vardır. Bunlar bunu açıkça ifade etmişler
dir, bunlar Türkiye'nin yetkili bakanlanna, bunu ifade etmişlerdir ve gereken cevabı, ne yazık ki, 
alamamışlardır; bu ifadelerine samimî demeçler şeklinde, hoşgörülü yaklaşımlarla karşılaşmışlar
dır. Türkiye'ye özür diletmek isteyenler, Türkiye'nin başını eğdirmeye çalışmışlardır. Bunlar halen 
vardır ve bugün, Irak'taki olayın bütün bunlardan bağımsız olduğunu düşünmek saflık olur. Tür
kiye'nin 9 Eylül zaferini, Türkiye'nin Lozan zaferini içine sindiremeyenler vardır. Dünyada, bağım
sızlık heveslerini tamamen tarihe gömmek isteyenler vardır. Bugünkü küreselleşme biçimine karşı 
çıkan ya da bu dinamikleri tam olarak izlemeyen diye düşünülen güçlere savaş açan, gözü kara bir 
egemen güç oluşumu vardır. Türkiye'nin, dünya halklanna, dünya ülkelerine bağımsızlık konusun
da örnek teşkil etmesini istemeyen, bundan rahatsız olan güçler vardır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi, emperyal hedeflerine karşı bir 1 Mart kararı almaya 
cüret eden azgelişmiş bir ülke olarak görmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye üzerinden, 
Irak savaşına karşı duran Almanya, Fransa gibi ülkelere bir mesaj yollamaya çalışmaktadır. Bunu, 
bir mahallî olay, oradaki bir Amerikan komutanının yaptığı sıradan bir olay gibi görmek, herhalde, 
bizim söyleyeceğimiz bir gerekçe olamaz, böyle bir gerekçe bizden çıkamaz. Burada, bir uyarı, hem 
Türkiye'ye hem bizim üzerimizden başka dünya ülkelerine gönderilmek istenmektedir; bir güç gös
terisi yapılmaktadır, bir gözdağı verilmektedir. 

Şimdi, bütün bunlar varken, bunu hafife almak mümkün müdür? Yani, örneğin, dün Bakanlar 
Kurulu çıkışında Hükümet Sözcüsünün, Sayın Adalet Bakanının dediği gibi "önemli olan netice al
maktır" diyebilir miyiz?! Nedir netice almak Sayın Hükümet Sözcüsünün gözünde; 11 askeri kur
tarmaktır. 

Değerli arkadaşım, 11 askeri nereden kurtanyorsunuz, düşman güçlerinden mi? Eğer bu bir düş
man güçlerinden kurtarma olsaydı, bravo, yani, evet, netice aldınız derdik. Ortada, alınmış bir netice 
yok. Bu, zaten, olacağı belli bir olay. Bu, bir an önce, 70 saat geçmeden yapılması; ama, orada kal
maması gereken bir olay. Netice almak nedir biliyor musunuz; hesap sormaktır. Netice almak, bu 
gücü, Amerika Birleşik Devletlerini, Türkiye'den özür dilemeye davet etmek ve bunu başarmaktır. 
Netice almak budur. Bunu yapabiliyorsanız, özür dilenmesini talep edebiliyorsanız, sorumlulardan 
hesap sorulmasını talep edebiliyorsanız ve bu olaylann tekrarlanmaması konusunda gerekeni sağ
layabiliyorsanız, işte o zaman netice almış olursunuz, yoksa, 11 Türk askerinin tutsaklığının sona er
dirilmesi bir netice almak olamaz. Bu, zaten, önceden hesaplanmış, biçilmiş bir olaydır. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye'de, ne yazık ki, Amerika'dan icazetli, Avrupa'dan takviyeli ikin
ci cumhuriyet heveslileri vardır. Türkiye'de, bu cumhuriyetin harcında olan Kemalist bağımsızlıkçı 
ilkeleri, Kemalist orduyu hedef almada, zayıflatmada, geriletmede dış güçlerden daha az hevesli ol
mayanlar vardır; Türkiye'de, bu tür sorunlan, örneğin Irak'ta yaşanan bir sorunu iki ordu arasındaki 
sorun diyerek, sivil otoritenin seyirci kalmasına bir gerekçe aramak isteyenler vardır; Wolfovitz'in 
açıklamalarını, içişlerimize müdahale etmek olarak görmeyen, hoşgörülü açıklamalar vardır. 
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Değerli arkadaşlanm, bu, tehlikeli bir bileşimdir. Biz, bu cumhuriyeti sokakta bulmadık. Bu 
cumhuriyet, emperyalizme karşı savaşla kurulmuştur. Tarih karşısında bugün, büyük bir sınav ver
me günüdür, günleridir. Dolayısıyla, biz bu sınavı, ona buna yaranarak veremeyiz. Türkiye'nin, 
Türk Milletinin itibannı, onurunu, bağımsızlığını korumak öncelikli görevimizdir ve bu görev 
konusunda, nota vermeyi müzik notasıyla karıştırmak gibi birtakım şakalarla, esprilerle uğ-
raşamayız. Türkiye, bu konuda, yazılı olarak, tarihe not düşerek, bir ültimatom değil, ama, tam da 
bir nota vermenin zamanıydı, bunu kaçırmıştır. 

Türkiye, bugün, biraz önce Dışişleri Bakanının burada yaptığı açıklama tarzı alttan alıcı açık
lamalarla, yani, sanki, Amerika orada yanlış bir istihbarat almış, bunun üzerine girmiş gibi... Öte 
yandan, Türkiye'nin ne işi var bir tahkikat komisyonunda?! Biz ancak açıklama isteyebiliriz; o 
komisyonda, komitede bizim işimiz ne?! Bize bir açıklama borcu vardır bu olaya neden olanların. 
Bu açıklamayı bekliyoruz ve bu açıklamayı talep etmeliyiz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Oyan, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, lehte, Sayın Haluk İpek; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, AK Parti Grubu olarak, Meclisin bu haftaki çalışmalarıyla ilgili önerimizi sunduk. 

Danışma Kurulunda, Cumhuriyet Halk Partili Grup Başkanvekili arkadaşımız, Kuzey Irak'ta 
yaşanan olaylarla ilgili bir genel görüşme açılmasını, eğer bu genel görüşme açılmazsa, o takdirde 
önerimizi reddedeceklerini bize ilettiler. Biz de, kendilerinin vermiş olduğu bu genel görüşme 
talebinin henüz bize ulaşmadığını, teknik olarak, böyle bir önergenin gündeme alınması için önce 
Genel Kurulda okunması gerektiğini -ki, biraz önce, yeni okundu- ondan sonra, değerlendirdikten 
sonra, genel görüşme açılması hususunda, bizim de bu konuya olumlu yaklaşacağımızı belirttik; 
çünkü, parlamenter sistemin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Tabiî ki, yaşanan bu kadar 
önemli bir olayın Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi, parlamenter yapımız açısından da 
çok önemlidir. 

Tabiî, Danışma Kurulundan çıktıktan hemen sonra, böyle bir önergenin olduğunu ve Meclisin 
bilgilendirilme hususunda bir talebinin olduğunu Dışişleri Bakanımıza aktardım. Bunun üzerine, 
Dışişleri Bakanımız da, derhal buraya gelerek, konuyu teferruatıyla -biraz önce dinlediğiniz gibi-
burada aktardılar. Söylenen sözler ve yapılan eleştirilerin tamamına da katılıyoruz. Gerçekten, olay, 
hiçbir şekilde affedilemeyecek önemli bir olaydır; bugüne kadar Amerika'yla yapmış olduğumuz 
müttefiklik ilişkimize çok önemli yara vermiş bir olaydır; ancak, biraz önce burada konuşan Cum
huriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin söylediği gibi, askerlerimizin bırakılmış olması, bu işin 
örtbas edilmiş olması anlamına gelmemektedir, konu takip edilmektedir. Biz, bir kabile devleti gibi 
davranamayız ve davranmadık. Olay, an ve an, teferruatıyla, çok sıkı bir şekilde takip edildi, söy
lenecek her şey söylendi ve talimatlar da verildi. Bunun devamı da takip edilecek; ancak, bizim bir 
kabile devleti gibi davranmamış olmamız, soğukkanlı olmamız, içimizde fırtınalar kopmadığı an
lamına da gelmemektedir; olay takip edilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konulan genel görüşme halinde görüşmesine, parlamen
ter yapımızın işlemesi açısından, hiçbir zaman karşı olmadığımızı belirtiyorum; ancak, teknik 
olarak hiç haberimiz olmayan, bu sabah Meclis Başkanlığına gönderilmiş, hiç bilmediğimiz bir 
genel görüşmenin, bugün, Danışma Kurulunda görüşülüp bir karara vanlması mümkün değildi. Bu 
nedenle, bizim, Danışma Kurulunda yapmış olduğumuz teklifimiz, Meclisin bu haftaki çalışması 
açısından önemli ve gerekliydi. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İpek. 
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ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Önerinin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öymen. (CHP sıralarından alkışlar) 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; içinde bulunduğumuz 

koşullar, Yüce Meclisin, bugün, birinci öncelikle, ülkemizin, ulusumuzun haysiyetini ilgilendiren 
bu konuyu ele almasını zorunlu kılıyordu. Dilerdik ki, Meclis, bugün, İktidar Partisinin de oylarıy
la, destekleriyle, öncelikle bu konuyu görüşsün. Halkımızın şu anda beklediği, Yüce Meclisin bu 
konudaki sesidir, bu konudaki tepkisidir. Ülkemizin haysiyeti rencide edilmiştir. Ordumuzun, mil
letimizin millî gururu zedelenmiştir. Halkımız, buna karşı, Yüce Meclisin sesini bekliyor, tepkisini 
bekliyor. Bugün, konuşmamız gereken birinci konu budur. 

3 subayımız, 8 assubayımız, görev yaptıkları Süleymaniye Şehrinde, bir müttefik ülkenin as
kerleri tarafından, zor kullanılarak, başlarına çuval geçirilerek, elleri bağlanarak alınıp götürülüyor-
lar; eşyaları müsadere ediliyor, kasaları kınlıyor, belgeleri alınıyor, silahlan alınıyor. Bundan daha 
üzücü, bundan daha dehşet verici bir durum düşünebiliyor musunuz?! Bu ilgilendirmiyorsa millî 
haysiyetimizi, hangi konu ilgilendirecektir?! 

Sayın Dışişleri Bakanını biraz önce dinledik. Nazik ve alçakgönüllü üslubuyla, gelişmeleri izah 
etmeye çalıştı. Arkadaşlar, alçakgönüllülük, bir insan için fazilettir, yüksek bir duygudur; kendisinin 
bu duygulannı takdirle karşılıyoruz; ama, devletler alçakgönüllü olmaz. Haysiyeti rencide edilen bir 
devlet, bu gibi durumlarda, alçakgönüllülükle cevap vermez. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, ne yapmamız gerekiyordu; ilk yapılması gereken şey, derhal bir protesto 
notası vermekti. Bu yapılmamıştır. Bunun yapılmaması büyük bir eksikliktir. Size, kendi tecrübem
den bir örnek vereyim: Birkaç yıl önce, Türkiye, bir İspanyol gazeteciyi birkaç saat gözaltında tut
tu diye, İspanyol Hükümeti, bize, resmen, protesto notası vermiştir. Uluslararası ilişkiler böyle 
yürütülür. Sayın Başbakanın tahmin ettiği gibi, nota vermek, bir savaş ilanından önceki son adım 
değildir. Nota, devletler arasındaki yazışmalann adıdır; her konuda, her gün yüzlerce nota verilir. 
Bu arada, bu konuda yapılması gereken şey, resmen, derhal, bir protesto notası vermekti. Bu yapıl
mamıştır. Bunun yapılmaması büyük bir eksikliktir. Müttefik ülkeler arasında böyle bir olayın 
cereyan ettiği duyulmamıştır. Bir müttefik ülkenin askerlerinin, kalkıp da, başka bir müttefik ül
kenin askerlerini esir almasının örneği yoktur. 

İkinci yapılması gereken iş, derhal NATO Konseyini toplantıya çağırmaktı. Bize bilgi ver
medikleri anlaşılıyor. Sayın Başbakan telefon ediyor, bilgi alamıyor; Sayın Dışişleri Bakanı telefon 
ediyor, bilgi alamıyor. Vardıklan sonuç: Efendim, bu, herhalde merkezî hükümetin bilgisi dışın
dadır, hatta, belki, Kuzey Irak'taki yerel komutanın da bilgisi dışındadır; mevzii bir olaydır. Bunu 
böyle kabul edebilir misiniz?! 

Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Dışişleri Bakanı son gelişmelerden haberdar değildir. Resmen, Dışiş
leri Bakanlığı sözcüsü, açıklama yaptı, "oradaki Türk askerlerinin rahatsız edici davranışlan 
dolayısıyla bu eylem yapılmıştır" dedi. Yani, siz rahatsız edici iş yaptınız, biz de size ceza verdik 
diyor. Şimdi, bunu, kalkıp da, Amerikan Hükümetinin bilgisi dışında bir olay gibi yorumlayabilir 
misiniz?! Bugünkü iletişim çağında, merkezî hükümetin dışında böyle bir olay olacak, otuz saat 
merkezî hükümetin bilgisi olmayacak, insanlar üzerlerine terörist gömleği, elbisesi giydirilerek sor
gulanacaklar; ondan sonra, diyeceksiniz ki, bu, yerel bir olaymış. Böyle şey olabilir mi? Resmen, 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dünyaya ilan ediyor, "Türk askerlerinin rahatsız edici tavırlan, dav
ranışlan dolayısıyla bunu yaptık" diyor. Nerede bizim cevabımız?! Buna cevabımız, burada, Sayın 
Dışişleri Bakanımızın biraz önce söylediği gibi mi olmalıydı? 

"Söylenecek her şey söylenmiştir" diyor Sayın Bakan. Hayır arkadaşlar, söylenecek her şey 
söylenmemiştir, söylenmesi gerekenler söylenmemiştir. Biz, Türkiye'nin gür sesinin, bu gibi 
durumlarda duyulmasını isteriz. Nerede Türkiye'nin tepkisi? Nerede Türkiye'nin tepkisi? Duyul
mamıştır. Alttan alarak, aman ilişkilerimiz bozulmasın diyerek bu işleri geciktirirseniz, geçiştirir-
seniz, yann, başınıza daha ağın gelir, daha kötü durumlarla karşılaşırsınız. 
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Komisyon kurulacakmış. Arkadaşlar, sebebini bilmediğiniz bir olay dolayısıyla komisyon 
kurulur mu? Neyi araştıracağını bilmediğiniz bir komisyonun kurulmasını teklif edebilir misiniz? 
Bunun bir anlamı var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Neyse iddiaları, gelip söyleyecekler. Dip
lomatik kanallar açık, askerî kanallar açık; gelip, açıkça size söyleyecekler "şöyle bir sıkıntımız 
var, böyle bir istihbaratımız var..." Cevabını alacaklar sizden. Komisyon kurmak demek, daha bil
mediğiniz bir iddiayı tartışmaya hazır olmak demektir. Bakalım biz hazır mıyız, böyle aslı faslı ol
mayan iddiaları tartışmaya! O da başka bir yanlış olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Amerikalılara söylenecek şudur: Burası Türkiye'dir. Burada, şerefli in
sanlar yaşar; şereflerini, millî gururlarını her şeyin üzerinde tutan insanlar yaşar. Biz, bu hareketinizi 
kabul etmiyoruz, reddediyoruz, protesto ediyoruz; dostluğa, ittifak ilişkilerine uygun bir davranış 
olarak görmüyoruz. Sizden, derhal, özür dilemenizi bekliyoruz. Siz, bizden özür dilemedikçe, biz
den beklediğiniz dostluğu bulamazsınız, bizden beklediğiniz işbirliğini bulamazsınız ve Dışişleri 
Bakanımızın Amerika ziyaretini iptal ediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) Söylenecek olan budur 
ve bu söylenmemiştir. 

Sayın Dışişleri Bakanı, Meclis kürsüsüne çıkıp da, bu haysiyetşiken, bu haysiyetimize karşı 
saldırı üzerine, ben de Amerika ziyaretimi erteliyorum bile diyememiştir. Bu bize yakışıyor mu?! 
Başka ülkeler, bu gibi durumların çok daha hafifinde çok daha ağır tepkiler gösteriyorlar; derhal dış 
gezilerini iptal ediyorlar, merkeze geliyorlar, en üst düzeyde toplantılar yapıyorlar, derhal tepkilerini 
ortaya koyuyorlar, dış ziyaretlerini hemen iptal ediyorlar. Biz niye yapamıyoruz?! Neyimiz eksik?! 
Neden gocunuyoruz, neden çekiniyoruz; IMF kredilerinden mi?! Olmaz olsun IMF kredisi! (CHP 
sıralarından alkışlar) Eğer, bizim haysiyetimiz uğruna alınacak bir krediyse, biz bunu istemiyoruz; 
biz, böyle haysiyetimizi feda ederek hiçbir lütuf istemiyoruz kimseden. Biz, böyle bir milletin 
çocukları değiliz; biz, böyle saldırılar, haysiyetşiken davranışlar karşısında boynunu büken bir mil
letin çocukları değiliz. 

Arkadaşlar, biz Amerika'dan ne bekliyoruz; Kuzey Irak'taki teröristleri yakalamalarını ve Tür
kiye'ye iade etmelerini bekliyoruz. KADEK-PKK teröristleri, yıllardan beri orada faaliyet gös
teriyor. Amerika, resmen, bunları, terör örgütleri listesine dahil etmiştir. Niçin yakalanmıyor bun
lar; niçin bize iade edilmiyor? Amerika'nın meşhur mizahıdır; "bu köyde taşlan bağlamışlar, köpek
leri serbest bırakıyorlar" derler. İşte, yapılan budur. Amerika, taşlan bağlıyor bizim askerlerimizi 
gözaltına alarak. Niye teröristlere karşı davranışta bulunmuyor; niye bunu isteyemiyoruz; niye 
Sayın Dışişleri Bakanımız biraz önce bunu söyleyemedi; bunun izahı nedir?! Savaş biteli aylar 
oluyor, 5 000 tane PKK-KADEK teröristi serbestçe Kuzey Irak'ta faaliyet gösteriyor. Bazı basın 
haberlerine göre, Amerikalılar bunlarla temas ediyormuş; bunu kabul edebilir misiniz?! Hani, Baş
kan Bush diyordu ki, bütün dünyada, kökeni ne olursa olsun, terörün kökünü kazıyacağız... Niçin 
tedbir almıyorlar?! Niçin almıyorlar; bunun izahı nedir?! Hükümetin sorması gereken bu. Komis
yon kuracaksanız, bu konuda kuracaksınız; oradaki teröristlerin yakalanıp, derhal Türkiye'ye iadesi 
için kuracaksınız. 

Şimdi, bakıyoruz, gündeme geliyor yeni bir pişmanlık yasası. Acaba, niçin?!. Acaba, 
Amerikalılar size şart mı koştu, böyle bir af yasası çıkarmazsanız, bunlan Türkiye'ye iade etmeyiz 
diye?! Başka ne gerekçesi olabilir, şu sırada teröristleri affedecek bir yasa çıkarmanın ne izahı 
olabilir?! Var mı başka bir izahınız; bu mudur gerekçesi?! Başka bir şeyse, öğrenmek isteriz. 

Arkadaşlar, bir şey daha hatırlatayım size. PKK teröristleri, bundan birkaç yıl önce, 11 000 
vatandaşımızı, zorla, bir kısmını kandırarak Kuzey Irak'a kaçırdılar. Bu vatandaşlanmız, orada, At-
ruş Kampında, yıllarca, PKK'nın militanlannın kaynağı olarak kullanıldılar, istismar edildiler, bas
kı altına alındılar. Türkiye'nin müdahalesiyle Birleşmiş Milletler himayesi kaldınldı Atruş Kampın
dan, kampı dağıttırdık. Ne oldu; bunlar, 36 ncı paralelin güneyindeki Mahmura Kampına gittiler, şu 
anda oradalar. Hükümetimiz ne yapıyor bunlan kurtarmak için?! Şu anda Amerika'nın sorumluluğu 
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vardır bütün Irak'ta; niçin, oraya kaçırılan vatandaşlarımızı kurtaramıyoruz?! işte, yapılacak işler 
bunlardır; hükümetten beklediklerimiz bunlardır. Ne yazık ki, bunlar yapılamıyor. Bunların 
yapılamamasından, büyük bir üzüntü duyuyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oymen, 1 dakika eksüre veriyorum size; lütfen konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
Buyurun. 
ONUR OYMEN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Dışişleri Bakanımız "amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir" diyor. Ar

kadaşlar, biz, bu durumda, üzüm yemek istemiyoruz. Şu anda, Türkiye'nin, Türk Milletinin bek
lediği, üzüm yemek değildir. Kimseyi dövme niyetimiz de yok; ama, bizim beklediğimiz, milletin 
beklediği, haysiyetimizi korumaktır. Üzüm yiyeceğiz diye boynumuzu bükemeyiz. Şu sırada yapıl
ması gereken şey, haklarımızı, çıkarlarımızı korumaktır ve çok açık bir tavır izlemektir. 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Savaş mı ilan edelim?! 
ONUR OYMEN (Devamla) - Savaş ilan edelim diyen yok size; ama, diğer ülkeler bu durum

larda ne yapıyorlarsa onu yapacağız. Bir protesto notası verebildiniz mi?! 
Şimdi, size şunu soruyorum: Hükümet bir karar aldı; diyor ki "havaalanlarımızı, üslerimizi 

açacağız 1483 sayılı karar gereğince." Niçin, burada, Mecliste izahat verilmedi? Niçin bu kararın 
kapsamını bilmiyoruz, niçin bunun şümulünü bilmiyoruz? Acaba, Anayasamızın 92 nci mad
desine uygun mu; bunu biliyor muyuz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öymen, teşekkür ediyorum efendim. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen, teşekkür eder misiniz efendim. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Sayın Başkan, böyle bir konuda sözümü keseceğinize ihtimal 

vermiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulan bütün konular önemlidir. 

Dolayısıyla, 10 dakikalık sürenize karşılık 1 dakika eksüre verdim. Lütfen teşekkür eder misiniz 
Sayın Öymen. 

Buyurun. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Öymen, teşekkür ediyorum. 
MEHMET KARTAL (Van) - Biraz müsamahalı olun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Her konuda müsamahalı oldum efendim. Bakın, yüzde 10 ilave ettim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, önemli bir konuyu görüşüyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, genel görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. Şu anda, sadece, önerinin 

gündeme alınıp alınmamasını konuşuyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre 

verilmiş olan önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soruları görüşmüyor ve gündemin "Genel 
Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
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Bu kısmın 49 uncu sırasında yer alan Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 millet
vekilinin, 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 ile Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 milletvekilinin, orman köy
lülerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesinin birlikte yapılacak öngörüşmesine başlıyoruz. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 milletvekilinin, orman köylülerinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/69) 

2. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 milletvekilinin, orman köylülerinin kalkındırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Burada. 
Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 milletvekilinin önergesi, Genel Kurulun 30.4.2003 

tarihli 73 üncü Birleşiminde, Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 milletvekilinin önergesi ise bugün 
okunduğundan, tekrar okutmuyorum. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, 
siyasî parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahiplerine veya onların göstereceği bir diğer 
imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10'ar dakikadır. 
Şimdi, söz alan üyelerin isimlerini okuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çanak

kale Milletvekili Ahmet Küçük; AK Parti Grubu adına, Edirne Milletvekili Ali Ayağ. 
Hükümetin söz talebi var mı? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - İlk söz hükümetin. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika Sayın Bakan. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; iktidar ve muhalefet partileri mensubu milletvekili arkadaşlarımızın vermiş olduğu, orman 
köylülerinin ve ormanlarımızın sorunlarının araştırılmasına dair araştırma önergesi üzerinde söz al
mış bulunmaktayım. 

Bizim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar da or
taya koymuştur ki, Türkiye'de 7 500 000-8 000 000'u bulan sayılarıyla, millî gelirden günde yak
laşık 1 dolarlık pay alan bu insanların, ülkemizin en yoksul kesimlerini oluşturduğunu; sosyal dev
letin gereği olarak, bütün hükümetlerin, ülkeyi yönetenlerin, bu insanlara duyarsız kalmalarının 
mümkün olamayacağını, orman içi ve orman civannda yaşamak mecburiyetinde kalan, son derece 
olumsuz, yetersiz altyapı imkânlarına sahip, evi, okulu, yolu, suyu olmayan, insan onur ve hay
siyetini -doğrusunu söylemek gerekirse- ciddî şekilde rencide eden bu yerleşim birimlerine, bugüne 
kadar, ülkemizde yeterli kaynağın transfer edilemediğini ve bu insanların bir noktada kendi kader
leriyle baş başa yaşamak durumunda kaldıkları acı gerçeğini de hepimiz biliyoruz. 
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Bu vesileyle, değerli milletvekili arkadaşlarımızın vermiş oldukları bu araştırma önergesinin 
bir benzeri 20 nci Dönemde de verilmişti, onu da hatırlatayım. 20 nci Dönemde, burada, Tür
kiye'deki orman köylülerinin sorunlarının araştın İmasına dair, arkadaşlarımız tarafından verilmiş 
bir önerge, tartışılmış, konuşulmuş, raporları yayımlanmıştı. 

Elbette ki, aradan geçen yaklaşık yedi yıl içerisinde, Türkiye'de, doğrusunu söylemek gerekir
se, orman köylüleri adına olumlu bir gelişmenin olmadığını, ama -bugün, biz, burada, AK Parti 
Hükümeti olarak, Anayasamızın 169 ve 170 inci maddelerinde yapmayı düşünmüş olduğumuz 
değişiklik teklifiyle- bununla birlikte, bu yoksul kesimlere sosyal devlet olmanın gereği olarak çok 
ciddî bir kaynak transferi yapacağımızı söylememize ve -çünkü, bugün, Çevre ve Orman Bakan
lığının Orköy Genel Müdürlüğü marifetiyle, bu 7 500 000-8 000 000'u bulan sayıdaki orman köy
lüsüne bir noktada kol kanat germeye imkân hazırlayıp- bu kaynağı onlara vermek için bütün im
kânlarımızı seferber etmemize karşın, ülkenin içerisinde bulunmuş olduğu olumsuz ekonomik şart
ların, elbette ki, yeterli imkânı onlara transfer etme imkânını bize vermediğini de takdir edersiniz. 

Biz, bu olumsuz imkânların olumluya dönüştürülebilmesi için, kısaca 2/B arazileri diye tarif 
edilen arazilerin, bugüne kadar işgal altında bulunan veyahut da haksız olarak tasarruf altında 
bulunan bu arazilerin, mutlaka ve mutlaka, anayasa değişikliği veya 6831 sayılı Kanunda yapılacak 
değişikliklerden sonra, ülkemiz için, orman köylüsü için, orman varlığının geliştirilmesi için çok 
önemli bir kaynak teşkil edeceğini söylüyoruz ve bu araştırma önergesinde de iktidar ve muhalefet 
partilerinin değerli milletvekillerinin hep birlikte ittifak etmiş oldukları husus, Türkiye'de bir vakıa 
var; ülkenin en yoksul kesimi, en fakir kesimi orman köylüleridir. Orman köylüleri, daha ziyade, 
ormanlardaki istihsalde ağırlıklı olarak orman kooperatifleri vasıtasıyla üretime katılan, yine 6831 
sayılı Orman Kanununun kendilerine tanımış olduğu birtakım haklardan istifade ederek ayakta kal
maya çalışan insanlanmızdır. 

Aslında, çağdaş dünyada "orman köylüsü" diye bir kavramı, doğrusu, kabul etmek mümkün 
değildir ve bu, sosyal devletin, modern devletin, kolay kolay kabul edebileceği bir kavram değildir. 
Dolayısıyla, çok kısa bir süre içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eğer 20 700 000 hektarlık 
orman varlığını korumayı, geliştirmeyi ve sürdürmeyi arzu ediyorsa, bu orman varlığı üzerindeki en 
ciddî baskıyı oluşturan orman köylüsünün, mutlaka ve mutlaka ormanın dışında hayatını idame et
tirebilecek imkânlara sahip olması lazımdır. Bunun için de, ormanın dışında meslek sahibi olan, 
çocuğunu okutabilen, insanca yaşanabilir evi olan, eviyle barkıyla, üretimiyle topluma destek veren, 
ülkenin ekonomisine katkıda bulunan insanlar olmasını, biz, arzu ediyoruz. 

Bu yıl içerisinde, orman köylülerini desteklemeyle alakalı mükellefiyeti olan genel müdür
lüğümüz Orköy Genel Müdürlüğü, takribi olarak 20-25 trilyonluk bir kaynağı ancak kullanabiliyor. 
Bu rakamın 200-250 trilyonluk bir kaynağa ulaşması halinde, bir yıl içerisinde yüzlerce, binlerce 
orman kooperatifinin ve ferdî kredi marifetiyle de orman köylüsü olarak hayatını kazanmak 
durumunda olanların fevkalade olumlu şartlara kavuşturulabileceğinin de altını çizmekte fayda 
görüyoruz. 

Bakın, Orköy projeleri dahilinde desteklemiş olduğumuz ülkemizin muhtelif yörelerindeki 
projelerin orman köylülerine kazandırmış olduğu ekonomik değerlerden burada uzun uzun bah
sedecek değilim; ama, Afyon'da ağustos ayının -inşallah- ortasında üretime geçmesini beklemiş ol
duğumuz bir tanesini örnek veriyorum: Orköy fonlarından yaklaşık olarak 1,3 trilyonluk destek ver
diğimiz bir alabalık füme tesisinin 800 tonluk üretimi fümeden sonra net 400 ton kalacak, bunun da 
7,5 eurodan tamamı Hollanda'ya ihraç edilecek. Bu ve benzer projelerin Türkiye'nin dört bir tarafın
da hayata geçirilmesi, o orman köylüsünün hayatını idame ettirme noktasında "ormandan ne alırım, 
ne çalarım, ne yaparım" diye düşünme noktasından mutlaka çıkarılması lazım. 

Yine, önümüzdeki günler içerisinde Parlamento gündemine gelecek olan 6831 sayılı Orman 
Kanununun 17 tane maddesinde değişiklik yapan ve fevkalade önemli olan bir tasarıyla, kestane 

- 4 7 2 -



T.B.M.M. B : 103 8 . 7 . 2003 O : 1 

ağaçlarının, fıstık çamlarının ve kızılağaç üretiminin de ekonomiye çok ciddî bir artı değer olarak 
katılmasıyla orman köylüsünün hayat standardını değiştirecek önemli bir proje olarak, inşallah, bu 
17 madde içerisinde yapacak olduğumuz değişiklikle gerçekleştirmiş olacağız. 

Bana, Balıkesir milletvekili arkadaşlarımızdan birisi "Bandırma'daki 8 tane köyden kooperatif 
başkanı arkadaşlar geldiler, eğer, kendilerine çam fıstıklarını işlemek için 1,3 trilyonluk kredi im
kânı verilirse, iki sene içerisinde 8 köye 8 trilyonluk bir ilave kaynağın ortaya çıkabileceğini ifade 
ettiler" dedi. Tabiî, bunların bir kısmını destekleyebildik, bir kısmını destekleyemedik maalesef; 
ama, ben, buradan, arkadaşlarımızın vermiş olduğu bu fırsat neticesinde ifade etmek istiyorum ki, 
eğer bizim yeterli kaynaklarımız olursa -ki, bu yeterli kaynaklarımızın adresini de biraz önce konuş
mamın hemen başında ifade etmiştim- orman köylülerini içerisinde bulunmuş oldukları bu olumsuz 
şartlardan çıkarma imkânımız vardır; bunu da değerlendireceğiz. 

Yine, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesinde orman vasfını yitirmiş arazilerin satışın
dan bahsedilirken, 2/A maddesinden son derece olumsuz koşullarda yaşayan orman köylülerinin, 
altyapısının devlet tarafından yapılarak toplulaştırmak suretiyle daha çağdaş yerleşime sahip olma 
imkânlarının da ortaya çıkabileceğini; yine, bunun da adresinin, bunun da kaynağının, biraz önce 
ifade etmiş olduğum 2/B arazilerinde olduğunu ifade ediyorum. 

Bizim, burada, iktidar ve muhalefet partilerine mensup değerli milletvekili arkadaşlarımızın 
vermiş olduğu araştırma önergelerinin kabul edileceği yönünde oy kullanacağımızı belirtiyor ve 
önergenin kabul edilmesi neticesinde kurulacak olan araştırma komisyonunun yapacak olduğu 
çalışmaların, Bakanlık olarak da bize ışık tutacak, bize istikamet gösterecek bir çalışma olması 
temennisi içerisinde, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; ülkemizde yaklaşık 20 000 orman köyünde yaşayan 7 000 000-7 500 000 insanın sorun
larının araştırılması, bu vesileyle, hem bu köylülerin hem de içinde yaşadıkları bu doğal ortamın, 
ormanların sorunlarının araştırılmasıyla ilgili olarak verdiğimiz önergenin, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına sözcülüğünü yapmak üzere karşınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Bakanın da 
ifade ettiği üzere bu ülkenin en yoksul, en ihtiyaçlı kesimi olan, en fakir insanları olan orman köy
lülerini, Yüce Meclisi ve tüm ulusumuzu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, sevgi ve say
gılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma önergeleri, tabiî, bir milletvekilinin denetim olarak kullanabil
diği en etkili organlardan bir tanesi; özellikle, muhalefet milletvekillerinin, Meclisin çalışmalarını 
yönlendirmesi, yürütmenin çalışmalarını denetlemesi ve oluşabilecek politikalar üzerinde etki 
yaratabilmesinin en temel aracı. Biz de, bu nedenle, önemli bulduğumuz alanlarda ve sorunlu 
kesimlerin, ülkemizde gerçekten büyük sıkıntı yaşayan kesimlerin sorunlarını Meclise taşıma ve bu 
önergelerle, hükümetin politikalarını bu insanlann sorunlannı çözebilecek şekilde yönlendirme 
gayreti içinde bulunuyoruz. 

Arkadaşlanmla birlikte verdiğim 4 üncü araştırma önergem görüşülüyor. Daha önce, hepinizin 
bildiği gibi, benim seçim bölgem olan Çanakkale'nin çok spesifik sorunu olan, 2 tane adamızın çok 
özel sorunlannı buraya taşımıştık; görüşülmüş ve maalesef, iktidar Partisi milletvekillerinin oy
larıyla, bu önerge reddedilmişti. Tabiî, yeterli önemde bulunmayabilir; ama, İktidar Partisi adına 
konuşan arkadaşlanmız, bu sorunlann çözüleceğiyle ilgili önemli şeyler söylediler; ama, maalesef, 
Gökçeada ve Bozcaada'nın hiçbir sorunu çözülememiştir. Sorunlann tespitleri yapılmış; ama, 
sorunların çözümüyle ilgili hiçbir adım atılamamıştır. 
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Yine, Çanakkale'de çok özel bir konuma sahip olan Gelibolu Tarihî Millî Parkıyla ilgili ver
diğimiz araştırma önergesinde işaret ettiğimiz sorunlar, Gelibolu Tarihî Millî Parkı içerisinde 
yaşayan 10 000 insanımızın çok özel hiçbir sorunu çözülmemiş ve verilen sözler maalesef 
tutulamamıştır. 

Ardından, yine, esnafın sorunlarının çözülmesiyle ilgili verdiğimiz araştırma önergesi, İktidar 
Partisinin de isteğiyle ön sıraya çekilmiş, maalesef, iktidar Partisi milletvekillerince reddedilmiştir 
ve söylenilen şeyler, maalesef gerçekleştirilememiş, esnafın sorunları hiçbir şekilde çözülememiş
tir. Şimdi diyeceklerdir ki, biz, esnaf kredilerinin faizlerini 14 puan düşürdük. Teşekkür ederiz; eğer, 
bu kredi faizlerinin enflasyon boyutuna yaklaşan bir şekle gelmesinde, muhalefet milletvekili 
olarak, muhalefet grubu olarak, araştırma önergemizde ve yaptığımız konuşmalarla çözüme katkı 
vermişsek, bundan mutlu oluruz; ama, bu, esnafın, işaret ettiğimiz sorunlarının sadece bir tanesidir. 
Aynca, bu finansman temin etme aracının 14 puan düşürülmesi, meseleyi halletmiyor. Ne kadar 
kaynak kullandıracaksınız esnafa? Eğer, siz, finansman teminiyle ilgili olarak başvuran esnafa 
"finansman yok" şeklinde cevaplar veriyorsanız "10 000 000 000 liraya kadar finansman kullan
dıracağız" deyip "elimizde finansman yok, bugünlük 1 000 000 000 al, git" veyahut da "bekle 
bakalım, araştıralım" diyorsanız, meselenin bu boyutunu bile çözememiş olursunuz. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Demiyoruz... 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine, bu ülkede, tarımın sorunlarını çöz

meden hiçbir sorunu çözemezsiniz dedik. Tarımın sorunlarının çözülmesiyle ilgili, konuların araş
tırılmasıyla ilgili, politikaların oluşturulmasıyla ilgili araştırma önergemiz de reddedildi burada; 
hem gerilerden çekildi hem de reddedildi. Peki, tanmın sorunlarını çözmekle ilgili bu önergeyi red
dettiniz de, ne yaptınız? Ne yapılmıştır? Tek destekleme aracı, destekleme enstrümanı olarak kul
lanılan doğrudan desteklemelerin, maalesef, ülkenin büyük çoğunluğunda, hâlâ 2002 yılının yüzde 
60'ı ödenmemiştir. Bu doğru mudur? Siz, insanlara, vergisini ödemeyince, sigortasını ödemeyince, 
devlete olan borcunu ödemeyince faiz uyguluyorsunuz, onları sorumluluk altında tutuyorsunuz; 
ama, onlara taahhüt ettiğiniz doğrudan desteklemeyi ne zaman ödeyeceğinizi hâlâ söylemiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yollar yol değil. Biz, bu ülkede, mutlaka, bu insanların, üreten insan
ların, üretme ihtiyacı ve arayışı içinde olan insanların sorunlarına sahip çıkmalıyız ve ülkede, 
tanmın sorunlannı çözmezsek hiçbir sorunu çözemeyiz, bunu unutmamalıyız. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Kaynak öneriniz var mı? 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, ormanlar yaşam kaynağımızdır dedik. 

Bu ülkenin en büyük doğal zenginliği ormanlanmızdır. Hâlâ kadastrosunu yapamadığımız bu coğ
rafyanın 20 700 000 hektannda ormanlar mevcuttur. Orman diye tarif ettiğimiz, ama, hâlâ, neresinin 
orman olup neresinin olmadığını belirleyemediğimiz ormanlar... Orman kadastrosunu da 
bitirememişiz ve bu ormanların kenannda ve içinde 7 500 000 insanımız yaşıyor. Bu insanlar, bu 
ormanlann içinde, en olumsuz şartlarda yaşam savaşı veriyorlar. Her gün usanarak, bıkarak, göç 
ederek inadına yaşıyorlar, mücadele ediyorlar ve içinde yaşadıklan ormanlann olanaklarından, 
maalesef, doğru faydalandırılmıyorlar, doğru yararlanamıyorlar, doğru desteklenmiyorlar. Bugün, 
hâlâ, bütün göçlere rağmen, ülkemiz nüfusunun yüzde 35'i kırsal kesimde yaşıyor ve bu ülkede her 
2 köyden 1 tanesi orman köyü, her 3 köylüden 1 tanesi de orman içinde yaşıyor. Sayın Bakanım 
söyledi, bu ülkenin en yoksul insanları... Bakın, yoksulluk değil, açlık sınırının altında yaşıyor bu 
insanlar. Günlük 1 dolann altında kazanıyor bu insanlar. Bunların, orman köylülerinin millî gelir
den aldıklan payın kişi başına 200 ile 300 dolar arasında olduğu iddiaları var; ama, hiç kimse 300 
doların üzerinde aldığını söyleyemiyor. Bu insanların çok özel, çok spesifik, çok kendine özgü 
sorunları var. Bu insanlar bu ülkenin en yurtsever insanları. Bu insanlar, askerliği en zor yerlerde 
yapıyorlar, bu ülkenin en zor şartlan altında çalışıyorlar ve hiçbir sosyal güvenceleri yok, devletin 
kendileriyle ilgili aldığı hiçbir tedbir yok. Maalesef, ormanla köylü barışık değil, ormanla kavgalı 
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bir köylü var. Bugün, orman köylülerinin olduğu ilçelere gidin bakın, davaların yandan çoğu or
manla köylü arasındaki mücadele ve kavga. 

Değerli arkadaşlanm, bugüne kadar uygulanan politikaların, bugüne kadar uyguladığımız 
yönetim anlayışının doğru bir anlayış olmadığı bellidir. Devlet, ormanları iyi yönetememiştir, or
man köylüsüne sahip çıkamamıştır ve bu anlayış, maalesef, ceberut bir anlayıştır. Mutlaka, bu işe, 
hem ormana hem orman köylüsüne sahip çıkarak ve orman köylüsünün ormanın içinde yaşarken 
üretim heyecanını yüreğinde duyabileceği bir politikayı belirlemek zorundayız. Mutlaka, millî bir 
ormancılık politikası bulmak zorundayız, oluşturmak durumundayız. 

Tabiî, orman köylülerinin, tarımdan başka sorunları da var; ama, tanmla bütünleşen sorunları 
da var; sonuçta, yaptıkları faaliyet, üretim faaliyeti, tarımsal bir faaliyettir. Orman köylüleri, her ne 
kadar ormanda çalışıyor, ormandan yaklaşık -kesme, sürtme geliri olarak-10 000 000 dolar civarın
da gelir elde ediyorsa da, tarımsal faaliyette de hiç düzeyinde yaşıyorlar; o bozuk tarım alanlarında 
üretim yapma, buğday üretme, hayvancılık yapma uğraşı içerisindedirler. 

Orman köylerindeki tarım işletmelerinin maalesef çok küçük yapılan vardır. Türkiye'de, bit
kisel tanmla ilgili arazi büyüklüğü -ki, Avrupa'nın onda l'i büyüklüğündedir işletme büyüklüğü 
olarak- ortalama 50 dekarlar düzeyindeyken, orman köylerinde bu 25 dekarlar düzeyine düşmek
tedir. 

Orman köylüsü, hem verimsiz alanlarda tanm yapmakta hem de minimum işletmelerde üretim 
yapma gayreti içindedir; dolayısıyla, artık, rekabet edemez ve orman köyünde yaşamını asgarî 
koşullarda bile devam ettiremez bir durumla karşı karşıyadır. 

Değerli arkadaşlanm, süratle, orman köylülerinin, devlet altyapı yatınmlanndan aldığı payı ar
tırmalı ve onlann yaşamlannı daha kaliteli hale getirip, orman köylerinden kentlere doğru oluşan 
plansız göçün önüne geçmeliyiz. Bu ülkede, artık, insanlar, dengini sırtına alıp, şehre koşup, bir 
kenara atıp, başka bir orman arazisini işgal ederek, devletin başına, milletin başına yeni bir sorun 
olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlanm, bu zor şartlar içinde yaşayan orman köylüsü, günümüzde, hiçbir toplum
sal güvenceye sahip olmaksızın, ücretli köle durumunda çalışmaktadır. Onbinlerce orman köylüsü, 
kadın, erkek, çocuk demeden, iş kazası riski, meslek hastalığı oranı son derece yüksek olan orman 
işçiliğiyle uğraşırken, yeni Kamu İhale Yasası, maalesef, bu zor şartlardaki vatandaşlanmızı 
müteahhit konumuna sokmuştur. İhale Kanunuyla ilgili değişiklik yapılırken, bu, mutlaka göz 
önünde bulundurulmalı ve orman köylülerinin konumu, yeniden, doğru bir şekilde, sosyal 
politikalan öne alacak anlayışlar içerisinde, mutlaka tarif edilmelidir. 

Değerli arkadaşlanm, tabiî, sorunlar çok; bu sorunlan çözmek ve bu göçlerin önüne geçmek, 
bu göçleri planlı bir şekle döndürmek lazım. Biz, elbette, kırsal kesimdeki bu yüzde 35'lik 
nüfusumuzla, Avrupa Birliğinin ve dünyanın saygın bir devleti olamayız; ama, bu göçler, planlı, ol
ması gerektiği yerlerden, olması gerektiği biçimde olmalıdır ve mutlaka bu planlamayı yapmamız 
gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, orman amenajman planlan ve bir silvikültür planlanmasından 
öteye geçmeyen klasik şekilden kurtanlarak, yalnız orman aslî ürünlerinin planlanması şeklinde 
değil, orman tali ürünleri de dahil olmak üzere, ormanın ekonomik değerleri yanında, sosyal değer
lerinin, bu arada, ormanlar ve ormancılığımızla iç içe bulunan orman köylülerinin sosyoekonomik 
kalkınmalannı kapsayacak havza kalkınma planlannı yaşama geçirmek zorundayız. Orman köy
lülerinin, orman içerisinde yaşayan insanların kurtuluşundaki temel politika bu olmalıdır. Aynı coğ
rafyada aynı sorunlan yaşayan insanlann benzer sorunlarını tespit edip, oralarda yapacağımız çalış
maları mutlaka ortak bir çalışma biçimine getirip, 30-40 köylük havza planlamaları yapıp, oralarda, 
belli ürünlerin -orman tali ürünlerinin, meyveciliğin- gelişmesini sağlayıp, doğru hayvancılık 
politikalannı destekleyip, havza planlannı mutlaka hayata geçirmeliyiz. 
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Havza amenajman planlarının uygulanması, yetkililerce donatılmış bir kuruluşça, örneğin Or-
köyce sürdürülmelidir. Bu konuda, orman köylüleri, özel ödeneği, aracı finansmanı kullanacağın
dan, özel ödenek ve kaynaklar daha da güçlendirilmelidir. Orman köylülerinin, altyapı ve sosyal 
yatırımlara hız verilerek, öncelikle yol, su, elektrik, okul ve benzeri doğal ihtiyaçları, mutlaka, en 
kısa sürede karşılanmalıdır. Ormancılık sektöründen sağlanan yararlar orman köylülerinin kalkın
maları için yeterli olmadığından, bunlar, ormancılık dışı sektörlerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. 
O nedenle, hayvancılık, tarım, el sanatlan ve benzeri projeler mutlaka bu bölgelerde çok ciddî ve 
planlı bir şekilde uygulanmalı ve buralara kesin olarak destek verebilecek ucuz krediler temin edil
melidir. 

Orman köylerinde fondan desteklenerek kurulan aile işletmelerinin ürünlerini değerlendirecek 
endüstriyel ve agroendüstriyel tesislerin, yine orman köylülerince kurulacak kalkınma kooperatif
leri vasıtasıyla kurulmaları sağlanmalı, bu amaçla da kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve düşük faiz
li kredi ve sübvansiyonlarla desteklenmesi temin edilmelidir. Ayrıca, şirketleşme ve bunun gibi 
kuruluşlar da teşvik edilmelidir. 

Orman köylerinde kurulacak tesisler ve faaliyetlerde vergi muafiyeti, vergi indirimi gibi teşvik 
ve tedbirler uygulanmalıdır. Orman köylerinin hemen yakınında bulunan düşük verimli orman alan
larının köy tüzelkişiliğine tahsis edilip, orman idaresi ve köylü işbirliğiyle imar ve ihya edilerek 
köylünün yakacak ihtiyacının -köylünün çalışmalarını da, buralardaki üretim gücünü de harekete 
geçirerek- köylünün odun ihtiyacının bu alanlardan karşılanması ve ormanlar üzerinde baskının 
azaltılması gerekmektedir. 

Orman niteliğini kaybetmiş ve bugünkü siyasetimizin, gündemimizin önemli bir bölümünü iş
gal eden 2/B'lerle ilgili olarak mutlaka doğru bir politika ve doğru bir uygulama hayata geçirmek 
zorundayız. Orman köylüsünün sorunlarını çözerken, ormanları yok edebilecek veya orman alan
larına tecavüz etmiş insanları ödüllendirebilecek anlayışlardan süratle kaçınmamız lazım. Orman 
köylülerinin yaşam alanı içerisinde bulunan, onların tarım amaçlı kullandığı arazilerin mutlaka or
man köylülerine ücretsiz olarak verilmesi lazım ve buralarda doğru üretim yapabilmeleri, tarımla il
gili doğru ürünleri üretebilmeleri için mutlaka destek verilmeli ve organizasyonlar yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlanm, tabiî ki, bugün 2/B kapsamı içerisinde, kent mücavir alanları içerisinde, 
maalesef, belli mahalleler oluştuğu, buralann işgale uğradığı, hatta ilçeler kurulduğu doğrudur. Siz, 
eğer "ben, buraları 5 dolardan satacağım" deyip, ormanın içinde yaşayan köylü ile İstanbul'un bel
li bölgelerinde, belli rantları oluşmuş kesimlerde yaşayan insanları aynı kefeye koyar "5 000 000 
000 hektar arazi var, 5 dolardan satarım; 25 000 000 000 dolar da gelir elde ederim" derseniz, ben 
de size "Bayramiç'in bilmem hangi orman köyündeki vatandaş, 10 dönüm 2/B arazisini, 10 000 
metrekareyi 50 000 dolara nasıl alacak" derim; böyle bir şey olur mu?!. 

AHMET YENİ (Samsun) - Öyle değil zaten!.. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, bahsettik; tartışmasız bir şekilde, 

orman köylüsünün, bunları satın alabilecek hiçbir gücü yoktur. 
AHMET YENİ (Samsun) - Anlamamışsın!.. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Orman köylüsünü yaşama katacak, yaşama tutunduracak, 

yaşamın içine katacak desteğe ihtiyacı vardır. Biz, bugün, dükkânı olan, fabrikası olan, bankası olan 
insanları destekliyoruz ayakta kalabilsin diye. Bu insanların, bu ülkenin en yoksul insanlarının 
yaşamın içinde üretim yapabilmeleri için, onlara, bu arazileri, kullandıkları arazileri, baba mülkü 
bildikleri arazileri çok mu görüyoruz?!. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon)- Ortalama 5 dolar!.. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, gelin, kent merkezlerinde rant alanı 

olarak ortaya çıkmış ve büyük rantların ortaya çıktığı alanları satalım; doğrudur; bunları satalım; 
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ama, buradan elde ettiğimiz gelirler, ormanların meydana çıkardığı katmadeğerlerdir, orman alan
larından elde edilmiş katmadeğerlerdir. Bu parayı, kesinlikle hiçbir yere harcamadan, Türkiye'de or
man vasfının artırılması ve iyileştirilmesi ve orman köylüsünün yaşam kalitesi ve standardını ar
tıracak projelerde kullanalım. Orman köylüsünü üretimin içine sokabilecek, yaptığı üretimin 
kalitesini artıracak yönlendirmelerde kullanalım; bunu başka yerde kullanmayalım. 

Demin de konuştuk, hâlâ konuşuyoruz, Sayın Bakanım da söyledi, 300 dolar, 200 dolar 
seviyesinde yaşayan insanları, bu ülkenin vatandaşlarını, bu ülkenin en yoksul insanlarını bu şekil
de desteklemek çok mudur? 

Değerli arkadaşlarım, 2/B'den bunu anlamalıyız ve olayı mutlaka böyle değerlendirmeliyiz. 
Başka bir şekilde, orman köylüsünün kullandığı arazilerin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Küçük, 1 dakikalık eksürenizi başlatıyorum. Lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Orman köylüsüne, mutlaka, doğru desteklemeler yapmak için, 

evet, o kaynağı, orman köylüsüne ve ormanların vasfının iyileştirilmesine kullanmamız gerekmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, bize, çocukken -hepimize- hep öğretilirdi "elimizde baltalar, belimizde 
iple ormana gidelim" diye. Ormanlar, bu ülkenin yaşam kaynağı, oksijenimiz; en büyük zenginlik 
kaynağımız. Bu ülke hem ormanlarını korumalı, vasfını, standardını yükseltmeli hem de bu orman
ların doğal bekçileri olan ve orada gerçekten yaşamla büyük kavga içinde bulunan insanların sorun
larına doğru politikalarla sahip çıkmalıdır. 

Bu araştırma önergesinin kabul edilmesi bir kazançtır. Burada, inanıyorum ki, doğru politikalar 
oluşturulacak ve bu politikalar, çıkarılacak yasalarla, alınacak tedbirlerle Türkiye orman köy
lülerinin -umarım- yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunacaktır. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi ve bu konunun ilgilisi orman köylülerini en derin sevgi ve say
gılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Küçük. 
AK Parti Grubu adına, Edirne Milletvekili Sayın Ali Ayağ; buyurun. (AK Parti sıralarından al

kışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ AYAĞ (Edirne) - Yüce Meclisin Değerli Başkanı, saygıdeğer 

milletvekili arkadaşlarım; konuşmama başlamadan önce, hepimizin bildiği gibi, son günlerde ve 
özellikle iki gündür devam eden orman yangınlarında yüzlerce hektar ormanın yanmasının bizleri 
son derece üzmüş olduğunu ifade etmek istiyorum. Başta Çevre ve Orman Bakanlığının değerli 
çalışanlarının ve cefakâr orman köylüsünün orman yangınlarını söndürmekte gösterdiği başarıyı 
kutluyor, onlara saygı duyuyor ve saygı duyulmasını rica ediyorum. 

Bugün, işte, ülkemizin en fakir ve en çilekeş; ama, en cefakeş, kahraman orman köylüsünün 
durumunun, yaşam şartlarının, geçim imkânlarının daha da iyileştirilmesi için, AK Parti olarak ver
miş olduğumuz, orman köylülerinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin Meclis araştırması öner
gesi hakkında konuşmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyor ve 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, 20 000 ormaniçi ve orman kenarı köyde yak
laşık 7 500 000 orman köylüsü yaşamaktadır; bu, ülke nüfusunun yüzde 10'u demektir. Orman köy
lüsünün yüzde 10'u topraksız, yüzde 27'si 10 dekar, yüzde 31'i de sadece 25 dekar toprağa sahiptir; 
orman köylüsünün sadece yüzde 2'si 50 dekardan fazla araziye sahiptir. Bu sebepledir ki, orman 
köylüleri, şehirlere göç etmekte ve şehirlerimizin varoşlarını oluşturmaktadırlar. 
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Türkiye'de, ormanlarımız, 20 700 000 hektar genişliğinde olup, yaklaşık yüzde 52'si verimsiz, 
yüzde 48'i verimlidir; görüldüğü gibi, yansından fazlası verimsiz karakterdedir. Bizim için, ül
kemizin akciğerleri olan ve insanlığımızın ortak geleceğinde mutlaka var olması gereken ve ihtiyaç 
duyacağımız için korunması gereken ormanlarımızın ne kadar önemli olduğu bir gerçektir. 

Ormanlar ve orman köylüsü, bizim için, hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz, birini diğerine ter
cih edemeyeceğimiz varlıklardır. 

Bir yandan ormanlanmızın varlığını sürdürmemiz gerekirken, diğer yandan ormanlarla iç içe 
yaşayan orman köylümüzün de sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamamız gerekmektedir; aksi 
halde, ekonomik geçim sıkıntısı içinde yaşayan halk, istemeden, ormanlanmızın varlığına zarar 
verebilecektir; ama, şu bir gerçektir: Orman köylüsünü, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden geliş
tiremediğimiz sürece, ormanlan da tam olarak koruyamayız. Bunun için "önce insan" anlayışı çer
çevesinde, ormanlan korumak için öncelikle orman köylümüzü korumalıyız. 

Orman köylülerinin korunması için siyasetüstü millî politikalar oluşturulması ve bu çerçevede 
değerlendirilerek, köklü reform yasalannın yapılması, ülkemizin ve insanımızın geleceği açısından 
gereklidir. 

Orman köylerine baktığımızda, orman köylerinin, günümüzde, medeniyetin getirdiği bazı sos
yal imkânlardan yoksun olduğunu görürüz. Orman köyleri, arazinin şartlan gereği, genelde birbirin
den uzak alanlarda ve yerleşim olarak da çok parçalı durumda bulunmaktadır. Bu durum, orman köy
lerine altyapı hizmetlerinin götürülmesinde zorluklan ve yüksek maliyeti beraberinde getirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu nedenle, genelde orman köylerinde yol, su, elektrik 
ve sosyal tesisler yapılamamaktadır. Aynca, orman köylerinde geçim imkânlan da sınırlıdır. Orman 
köylüsü ya hayvancılık ya da ormancılık işlerinde çalışacaktır; bunun dışında, ciddî anlamda, or
man köylüsünün gelir getirici bir kaynağı, bugüne kadar geliştirilememiştir. Orman köylüsü her 
yönüyle yaşamını zor koşullar altında sürdürmektedir. Orman köylüsüne alternatif geçim kaynak
lan, mutlaka, bulunmalıdır. 

Bunun yanında, orman köylüsü, eğitim ve sağlık yönünden de son derece kısıtlı imkânlara 
sahiptir. Orman köylerindeki ortaöğretim çağındaki çocuklar, okul ve öğretmen yokluğu nedeniyle 
eğitim ve öğretim için çok küçük yaşlarda anne ve baba ocağından aynlmak mecburiyetindedirler. 

Orman köylülerinin sosyoekonomik yapısı farklılık arz ettiğinden, uygulanacak projelerde 
kapasite ve özkaynak ile uygulama esaslan Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenmelidir. 

Orman köylerinde uygulanabilecek her türlü üretim konusunda geniş çaplı araştırma, deneme 
ve demostrasyon çalışmalan yapılarak, orman köylüsü için yeni üretim teknikleri geliştirilmelidir. 

Orman köylerinde yaşayan insanlarımızın, hastalarını en yakın sağlık ocağına yetiştirmek için, 
saatlerce yol gitmesi gerekmektedir. 

Orman köylüsünün sosyal güvenceye kavuşturulması için yasal düzenlemeler yapılması gerek
mektedir. 

Bu nedenlerle, orman köylüsü, mutlaka, olduğu yerde kalkındırılmalı ve bu köylerde yaşam 
koşulları iyileştirilmelidir. Orman köylüsünün geçim kaynakları artırılmalı ve günümüzde yeni kay
naklar oluşturulmalıdır. 

Orman köylüsünün çocuklarına daha iyi şartlarda okuma imkânlan sağlanmalıdır. 
Orman köylüsü, ormancılık işlerinde "vahidi fiyat" denilen ve dünyada hiçbir örneği olmayan 

bir işçi statüsünde çalıştmlmaktadır. Bu işlerde çalıştırılanlar, artık, sosyal güvenceye süratle kavuş
turulmalıdır. 

Ormanlarımızın devlet-millet işbirliğiyle en iyi şekilde muhafazası ve işletilmesi için orman 
köylümüzle işbirliği yapılarak, ormanlann korunması, orman köy tüzelkişilikleri veya orman köy
lüleri eliyle yapılmalıdır. 
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Orman köylerimizdeki arazi mülkiyeti sorunu çözülerek, orman idaresi ile köylümüz arasın
daki ilişkiler iyileştirilmelidir. 

Orman yangınlarında çalışan orman köylülerimiz, zamanla, orman yangınlarında yevmiyeli 
olarak çalıştırılır hale getirilmelidir. 

Ormancılık faaliyetlerinde en zor arazi koşullarında ve en riskli şekilde çalışan orman köy
lümüzün işgücü verimliliğini artıracak ve iş kazalarından korunmasını sağlayacak iş güvenliği ted
birleri oluşturulmalıdır. 

Orman köylerimizde gelir getirici projeler uygulanmalı ve orman köylümüzün hayat standardı 
yükseltilmelidir. 

Orman köylerinde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri daha büyük oranda desteklen
melidir. 

Orman köylerinin civarındaki doğal ve tarihî kaynaklardan elde edilen gelirlerden orman köy
lüsü mutlaka pay almalıdır. 

Bugünlerde en güncel konu olan ve doğrudan orman köylümüzü ilgilendiren orman vasfını 
kaybetmiş arazilerin değerlendirilmesinden orman köylümüze mutlaka katkı sağlanmalıdır. 

Orman köylümüze yapacağımız ekonomik ve sosyal katkılar ülkemizin genel ekonomisine de 
olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 

Bu nedenlerle ormanlarımızı koruyarak işleteceğiz; ama, orman köylümüzün sosyal ve kültürel 
haklannı da mutlaka geliştireceğiz. Bugüne kadar gelen iktidarlar döneminde orman köylümüzün 
üzerinde hep popülist politikalar yapılmıştır. Biz, milletimizi sevdiğimiz gibi orman köylümüzü de 
en sıcak duygularımızla kucaklıyoruz. Popülist politikalarla değil, gerçek ve sıcak duygularımızla 
onlara hizmet ettiğimizi göstermek istiyoruz. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamentonun ilk açıldığı günlerde, bildiğiniz gibi, 
yine, muhalefetin ve İktidar Partisinin vermiş olduğu Ergene'yle ilgili bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergenin görüşülmesinden sonra kurulan komisyonda müşterek çalışmalar yapmış
tık. Kurmuş olduğumuz komisyon neticeye vardı ve şu anda Ergene'nin temizlenmekte olduğunu 
hep birlikte görmekteyiz. 

Şu anda, Yüce Meclise, iktidar ve muhalefet partilerinin ayrı ayrı vermiş olduğu orman köy
lülerinin sorunları ve çözüm Önerileriyle ilgili Meclis araştırması önergesinin de kabul edilmesiyle, 
Ergene ile ilgili komisyonunda göstermiş olduğumuz örnek çalışmayı, Parlamento olarak, orada da 
gösterip, orman köylüsüne faydalı olacağımıza inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ayağ'a teşekkür ediyorum. 
Önerge sahipleri adına, Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Ercenk; buyurun. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi sevgiy

le, saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, önemli bir önergeyi, önemli bir konuyu tartışıyoruz. Biz, 

Grup olarak, 29.4.2003 tarihinde, orman köylüsünün sorunlarının araştırılmasıyla ilgili önergemizi 
Yüce Meclis Başkanlığına arz etmiştik. Çok ilginçtir, bugün, yani, 8.7.2003 tarihi itibariyle de, AKP 
Grubundan aynı şekilde bir önerge geliyor. Öncelikle, kendilerini kutluyorum; üç aylık gecikmey
le böylesine bir önerge vermeleri bizi mutlu etmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, gerçekten, benim de içim yanıyor; Marmaris'te, Bodrum'da orman
larımız cayır cayır yanıyor. Bunun önüne geçmenin yolu, elbette, orman köylüsünü korumaktır, or
manı korumaktır. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz söylüyoruz; ormana saygı, insana saygı; AKP Grubundaki ar
kadaşlarımın verdiği önergede de aynen bu yazılı; insana saygı ve ormana saygı. Ancak, ormanları 
satarak, onu peşkeş çekerek, ormana da saygı gösterilemez, insana da saygı gösterilemez diye 
düşünüyorum. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Öyle bir şey yapmıyoruz. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bizim, insanı kaybettiğimiz zaman 

nasıl yüreğimiz yanıyorsa, ormanlarımız yandığı zaman da ciğerlerimiz yanıyor. Bunun önemini, 
değerini, lütfen, çok ciddî biçimde değerlendirelim ve bu konuda üstümüze düşen her şeyi yapalım. 
İnanıyorum ki, Yüce Meclis, bu konuda önergemize olumlu oy verecek -AKP Grubundan da böyle 
bir önerge geldiğine göre- ve bu konuyu olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız. 

Değerli arkadaşlarım, dünyamız yaşlandı, onu biz yaşlandırdık; suyunu, havasını, çevresini, 
toprağını, pınarını mahvettik; biz, onu kırdık; dünyayı hor kullandık ve bize kızdı. Böyle bir durum
da yapılacak iş, dünyanın bize kızmasını önlemek. Onun da yolu ormanları korumaktan geçecek, 
ormanları satmaktan değil. Ormanın oksijeniyle, toprağıyla, suyuyla insan yaşamına yön veren bu 
üç temel unsuru üretmek gelmektedir. Biz, eğer, bunlan koruyabiliyorsak ancak, ormana ve insana 
saygıyı getirebiliriz diye düşünüyorum. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Ormanı mı satıyorlar!.. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Değerli arkadaşım, çıkar konuşursun; yani, oradan laf at

maya gerek yok. Bakın, burada, ciddî bir konuyu konuşuyoruz. 
Ormanlar yakılırsa, ormanlar gelişigüzel satılırsa, heyelanı önleyemezsiniz, kuraklığı ön

leyemezsiniz, açlığı önleyemezsiniz, yoksulluğu önleyemezsiniz. Bizim, sizden dileğimiz bu. Bu 
kadar ciddî bir konuya, gülerek değil, ona sarılarak sahip çıkacaksınız. Bizim istediğimiz bu. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Hem gülerek, hem sarılarak!.. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Gülerek sahip çıktığınızdan belli; bütün ormanlar satılıyor ve 

yanıyor. 
BAŞKAN - Sayın milletvekillleri, lütfen, hatibe müdahale etmeyiniz. 
Buyurun Sayın Milletvekilim. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ormanı korumak, insanı korumaktır. 

Eğer, insanı korumak istiyorsanız, ormanı da koruyacaksınız. Eğer, taşını, toprağını, insanını hep 
birlikte korursanız, ciddî bir iş yapmış olursunuz. 

Değerli arkadaşlanm, bunların hiçbirinden ders almıyoruz. Hem ormana hem orman köylüsüne 
hem de vatana karşı suç işlemenin başlangıcı, ormanı satmaktır. Sayın Coşkun, bunu, vatana karşı 
suç işlemek diye yorumluyor. Bu önemi, bu değeri ormanın kendisine verelim ki, gerçekten insanı 
yaşatsın orman. Kuru kuru "insanı yaşat ki" denilmez, denilmemelidir. Ona hayat veren, oksijeni 
üreten ormanı da yakmamak lazım. 

Sayın Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 
gönderme yazısında bakın ne diyor: "Orman niteliğini tümüyle kaybetmiş ve orman sınırları dışına 
çıkarılmış yerlerin devri, tahsisi, terki, kiraya verilmesi, üzerinde sınırlı aynî hak tesisi ve satışı, 
sorumluların ödüllendirilmesi anlamını taşımaktadır. Bu durum, orman alanlarının yok edilmesini 
özendirecek ve yeni orman yıkımlarına neden olacaktır." 

Değerli arkadaşlanm, biraz önce, Sayın Orman Bakanı, orman köylüsünün fakirliğinden söz 
etti, 1 dolardan bahsetti ki, doğrudur; ama, aynı Orman Bakanlığı ve hükümet, Anayasanın 170 in-
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ci maddesinde bir değişiklik yaparak, orman alanı dışına çıkarılmış olan yerlerin öncelikle orman 
köylüsüne satılmasını öngören bir tasan... Peki, 1 dolarla bu köylü nasıl alacak bunu?! Bu bir çeliş
ki. Hem onun fakir olduğunu, parasız olduğunu ileri süreceksiniz, kabul edeceksiniz hem de 
Anayasa değişikliğiyle orman köylüsüne satışı sağlamaya çalışacaksınız! Biz bunlan satacağız da, 
orman köylüsüne kaynak aktaracağız deniliyor; ama, orman köylüsünün, o satışa çıkanlan yerleri -
öncelikle satılır diyor ya orman köylüsüne- alacak gücü olmadığı için bir başkası alacak burayı ve 
siz, oradan elde ettiğiniz kaynağı aktaracak orman köylüsü bulamayacaksınız karşınızda. Bu çeliş
kiyi özellikle belirtmeden geçemiyorum değerli arkadaşlanm. 

Bakın, bu konuda köylü de feryat ediyor. Kalkan-Yeşilköy'den Ömer Akmaş isimli bir yurt
taşımız mektup yazdı. Ben, onu, Anayasa Komisyonunda Komisyonun sayın üyelerine arz ettim. Bu 
vatandaşımız, bize, milletvekillerine diyor ki: "Aman, bu işe sahip çıkın; orman alanı dışına çıkanl-
mış bu yerler, bizim, yetmiş yıldır, seksen yıldır, yüz yıldır kullandığımız yerler. Bunlan alacak 
paramız yok; biz alamayınca bir başkasına satılacak ve dedelerimizin mezarlannın olduğu yerler 
başkalannın eline geçecek ve biz perişan olacağız." Ömer Akmaş isimli bir köylü vatandaşımızın 
bana bizzat gönderdiği mektup. Şu anda, mektup elimde; Osmanlıca tapuyu da eklemiş, göndermiş. 
Ömer Akmaş; Yeşilköy Beldesinden bir vatandaşımız. 

Değerli arkadaşlanm, bunlara duyarlı olmak lazım. Öyle sanıyorum ki, bu titizlik korunacak
tır ve devam edecektir. 

Değerli arkadaşlanm, ormanı korumak, ancak, orman köylüsünü korumakla gerçekleşir. Ar-
kadaşlanmın tümü orman köylüsünün durumunu açıkladılar; gerçekten, nüfusun en alt gelir düzeyi 
olan kesim; yaşadığı bölgede altyapı yok, sosyal tesis yok, yol yok, su yok, iz yok. Bunlan kalkın
dırmak zorundasınız; orman köylüsünün elindeki toprağı başkasına satarak, orman köylüsünü 
oradan uzaklaştırarak onlan kalkındıramazsınız. Orman köylüsünü, yaşadığı yerde, ormanda 
muhafaza edeceksiniz; ama, onu, onun sosyalitesini, onun ekonomik yapısını kalkındırarak orada 
tutabilirsiniz; onu, onun ihtiyaçlannı oraya götürerek orada tutabilirsiniz. Eğer orman köylüsünü 
orada tutamazsanız, ormanı da korumanız mümkün değildir. Bu çelişkiye, lütfen, dikkatinizi çek
mek istiyorum. 

Ekonomik açıdan, altyapı açısından, sağlık açısından, eğitim açısından yeterli katkının, yeterli 
yatıranın orman köylüsüne yapılması şarttır. Eğer, bunu yapmazsanız, hem ormanı hem de orman 
köylüsünü koruma imkânını elde edemezsiniz. 

Değerli arkadaşlanm, orman köylerimizin ve köylülerimizin yaşam standartlannı yükseltmek 
zorundayız ve tüm canlılara, toprağıyla, suyuyla, oksijeniyle hayat veren ormanlanmızın, mülkiyet, 
koruma, yönetim ve faydalandırma haklan konusunda gerekli yasal düzenlemelere açıklık getirecek 
olan ve orman köylüsünün kalkınmasına yol açacak Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gemize olumlu oy vereceğinizden asla kuşku duymuyorum. 

Bu inançla, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN -Sayın Ercenk, teşekkür ediyorum 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylannıza sunuyorum: Meclis araştırması açıl

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 

başlamak üzere, üç ay olmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Komisyonun, gerektiğinde, Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
işler" kısmına geçiyoruz. 

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

/. -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 alman maddeleriyle ilgili komisyon raporu 
henüz gelmediğinden, tasarının görüşülmesini erteliyoruz. 

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

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonları rapor
larının müzakeresine başlıyoruz. 

3. - 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 rapor
ları (1/599) (S. Sayısı: 178) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 178 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana 

Milletvekili Tacidar Seyhan, AK Parti Grubu adına Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; şahsı adma 
Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun söz talepleri vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan; buyurun efen
dim. 

CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı hakkında, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi iletmek için söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı, hepinizin dikkatini çektiği gibi, kanunun bir maddesinde sürenin 
uzatılmasıyla ilgili. Tabiî, ben, burada, bu sürenin uzatılmasının gerekliliğiyle ilgili bir konuşma 
yapmak istemiyorum; çünkü, açıktır; daha önce, değerli komisyonda görevli arkadaşlarımızın bize 
bildirdiğine göre, bir yetkiyle görevlendirilmiş, özelleştirilmeye açılmıştı; bu tasarıyla, adece geniş 
bir süre verilerek, bu özelleştirmenin, daha sistemli, daha planlı bir biçimde yapılması için uzatma 
istemişlerdir. Biz de bunu komisyonumuzda görüştük; bu uzatmayı da uygun bulduk. Ancak, ben, 
burada, tasarıyla ilgili olmasa da, Doğal Gaz Piyasası Kanunuyla ve doğalgazın ülkedeki kul
lanımıyla ilgili bazı endişelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

(1) 178 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, maalesef, doğalgaz konusunda yıllardır izlenen politikalar, Türkiye'nin, 
gerçekten, arz-talep dengesini ilgilendiren; ama, doğru tespit yapılmayan politikaları halinde geliş
miştir. Türkiye, doğalgaz doğalgaz diyerek, maalesef, gaza getirilmiş, bir doğalgaz curcunası 
içerisine sokulmuş, işin içinden çıkılamaz, planlamadan, devlet yönetiminden, kamu menfaatından 
uzak bir hale getirilmiş; tüketiciye, sanayiciye ve üreticinin tamamına çok pahalı doğalgaz veren ve 
bu gazı Avrupa'nın en pahalı kullanan ülkesi haline sokulmuştur. 

Şimdi, arz-talep dengesinin kurulmasına bakıyoruz: Değerli arkadaşlarım, Türkiye, arz-talep 
dengesini kurarken, bir kere, çok ciddî hatalar yapmıştır. Örneğin, sadece 2002 yılında arz-talep 
dengesi arasındaki açık 5 milyar metreküp olmuştur. Yani, bu ülke, 1 milyar dolara yakın parayı 
havaya atmıştır; birinci endişem budur. 

İkinci endişem de şudur: Değerli arkadaşlarım, özellikle, bu tasanda da öngördüğümüz gibi, 
bir özelleştirme yapıyoruz. Doğalgazı dağıtacağız; üretilir, iletilir ve dağıtılır, elektrikte olduğu gibi. 
Biz, eğer, doğalgazın üretimini, iletimini ve dağıtımını tek elden yapmazsak, şirketlerimizi tek el
den yapmaya uyarlayamazsak, buna yönlendiremezsek, böyle planlayamazsak ülkeyi ve tüketiciyi 
ciddî kayba sokmaya devam ederiz. En büyük yanlışımız, en büyük planlama eksikliğimiz bu nok
tada değerli arkadaşlarım. Neden; çünkü, her kurumsal nitelik ortadan kalktığında ve görevler, 
sorumluluklar paylaştınldığında tüketicinin üzerine bir maliyet daha biniyor, güvenlikten yoksun 
oluyor, denetlemeden yoksun oluyor ve şimdi de kamu denetiminden tamamıyla yoksun ve denet
lenemez bir hale getiriliyor; sigorta ve sorumluluklar çerçevesi çizilemiyor. Bu endişelerin ışığı al
tında birkaç örnek vermek istiyorum. 

Bir de şuna değinmek lazım: Yahu, gerçekten, bu ülkenin, bu kadar doğalgaz ihtiyacı var mı? 
Mantıklı bir doğalgaz anlaşması mı yapılmıştır? Şu ana kadar yapılan anlaşmalann toplamı... Bir 
tek Türkmenistan'la yapılan anlaşmalar ortada; 10 milyar metreküp. Diğerleri; sözleşmesi yapılmış 
ve uygulamaya konulmak üzere 67 milyar metreküplük bir anlaşma yapılmış. Bunun dışında, sırada 
bekleyen, EPDK'dan onay bekleyen 14 milyar metreküplük bir doğalgaz var. 2020 yılındaki tah
minlere bakıyoruz; deniliyor ki, 80 milyar metreküp, 2020'de, ihtiyacımız var. Peki, değerli ar-
kadaşlanm, biz, bu doğalgazı nerede kullanacağız?! Bir kere, planlama eksiği burada işte. Önce, bir 
ülke, bir şeye yatınm yaparken, bunu hangi alanda, nerede kullanacağına karar vermek zorunda. 
Biz, aldığımız doğalgazın yüzde 63'ünü elektrik üretiminde kullanıyoruz; bu, birinci temel yanlış. 
Avrupa'ya bakın, yüzde 17'lerde, yüzde 18'lerde; yüzde 30'u konutta kullanılıyor, yüzde 30'u 
sanayide kullanıyor -daha yukansı, biraz daha yukansı- yüzde 17, yüzde 18'i elektrik üretiminde 
kullanılıyor; bir kere, birinci yanlış buradaki planlamada. 

En büyük hata da stratejik yönden yapılmış; doğalgaz bağlantımızın yüzde 67'si bir tek ül
keden, Rusya'dan yapılmış. Bu, çok stratejik önemi haiz bir yanlış ve hatadır. Avrupa Birliği diyoruz 
ve düzenlemeler yapıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin hepsini inceledim, özellikle, aralannda bir 
belirteç koymuşlar, kanun koymuşlar, diyorlar ki: Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden yapılan 
doğalgaz bağlantılan, bir tek ülkeden yüzde 30'u geçemez. Bu husus, stratejik önemi haizdir 
deniyor. Avrupa ülkeleri, yüzde 30'dan fazlası stratejik açıdan sakıncalıdır diyor; Türkiye, yüzde 
60'ın üzerinde, bir tek ülkeyle doğalgaz bağlantısı yapıyor. 

Değerli arkadaşlar, hem ekonomik tedbirlerimizi hem stratejik tedbirlerimizi hem de ulusun 
tüketim tedbirlerini birlikte almak zorundayız. 

Bakın, ben, burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum; pahalılığına... Gerçekten çok pahalı 
almışız. Nedir pahalılığı; daha önce Devlet Bakanına sormuşlar, ticarî sır gereği "vallahi ben bil
miyorum, doğalgazın fiyatını Maliye Bakanlığı temsilcileri bilir" demiş; ama, 2001 yılında, 
BOTAŞ'ın sitesine giriyorsunuz, ne kadar gaz alındığını buluyorsunuz; Dış Ticaret Müsteşarlığının 
sitesine giriyorsunuz, Rusya'ya ne kadar para ödendiğini buluyorsunuz; gidiyorsunuz, Rakım 
Çalapala ve Nimet Çalapala'nın ilkokullar için matematik kitabını alıyorsunuz, basit bölme işlemiy-

- 4 8 3 -



T.B.M.M. B : 103 8 .7 .2003 O : 1 

le 133 dolan buluyorsunuz, bu kadar basit. Üstüne de koyun dış maliyetlerini... Hatta, iktidar mil
letvekillerinden 160 dolan bulduğunu söyleyen de var. Şimdi, bu nedir?! 

Bir Avrupa ülkesindeki firma, İtalyan firması Eni'nin temsilcisi, çıkmış "yahu, biz bunu daha 
pahalı alıyoruz" diyor. O kim, biliyor musunuz; Mavi Akımın Türkiye'de dağıtımının yüzde 50'sini 
yapmak üzere Türkiye'yle sözleşme yapmaya çalışan firma. Öyle diyecek tabiî; siz bileceksiniz ger
çeğin ne olduğunu. Bu ulus, bu millet, bize umut bağladı, Türkiye'de kazanılan, alınteri dökülen 
paralann dışanya verilmemesi, onun sistemli kullanılması, bu ülkede yaşayan çocuklanmızın 
üretimle ve tüketimle ilişkilendirilmesi konusunda sağlıklı kararlar verebilmek için bu yetkiyi bize 
verdi. Hepimiz, el ele, Doğal Gaz Piyasası Kanununu yeniden gözden geçirmek zorundayız, hem 
ekonomik yönünü hem stratejik yönünü hem de sosyal yönünü. Bize ne yarar getiriyor... 

Sosyal yönünü dedim; sosyal yönü mü var kardeşim bu doğalgazın iletiminin; var tabiî değer
li arkadaşlanm; o kadar kötü planlama yapıyoruz ki... Bakın, Adana'da birkaç köy gezisinde bir şeye 
rastladım: Köylü tedirgin. Orada ölçüm yapıyorlar. "Ne yapacaklar burada, niye tedirginsiniz" 
dedim "buradan doğalgaz boru hattı geçecek" dediler. Boru hattı nasıl bir yerden geçiyor biliyor 
musunuz; Adana'nın en verimli portakal bahçelerinin ortasından. Uçaktan keşif yapılmış ve proje 
çıkanlmış, çoğu "U" şeklinde, çoğu "Y" şeklinde bu bahçelerin. 

Bu, doğalgaz boru hattının geçtiği koridoru, işte, sadece 1 metrelik kazı diye düşünmeyin; 8 
metre sağını, 8 metre solunu hesaplarsanız 16 metrelik bir koridoru tutarsınız. İnsanlann en verim
li topraklannı bölerseniz, ihtiyacı olmayan yere, yok yere doğalgaz götürürseniz, bunun dağıtımını 
da stratejik konumdan çıkanr ve özel sektörün denetimini sağlayamadan özel sektöre her şeyi 
bırakırsanız, biz, hiçbirimiz, bu ülke menfaatlannı koruyamayız değerli arkadaşlanm. Sizden ricam; 
her şeyi beraber düşünmek, beraber yapmak zorundayız; bunların hepsine de birlikte göz atmak 
zorundayız. 

Bakın, burada, birkaç endişemi daha dile getirmek istiyorum. Doğalgaz doğalgaz dedik gaza 
boğulduk, siz de boğuluyorsunuz; ama, kamuoyunun bilmesi lazım. 

Bir de kötü tercih yapılmış. Nasıl yaptılar bu kötü tercihi; kötü tercihi şurada yaptılar: Örneğin, 
Rusya'yla doğalgaz anlaşması yapıldı, Mavi Akım anlaşması yapıldı. Mavi Akım anlaşması yapılır
ken bir şeye de engel olundu; Bakü-Ceyhan, Azerbaycan üzerinden gelecek daha ucuz gaz alımına 
engel olundu; o projenin gelişmesine, o projenin acilen tamamlanmasına engel olundu. Oysa, en 
hayatî alım projesiydi, hat üzerinden getirilecek gazdı; iki şey bir arada yapılıyordu; birincisi, bu. 

İkincisi; bir iş yapılırken, her şeyi öğrendiğimiz gibi teknik boyutunu öğrenmiyoruz. Mühen
dislik firmalarının uluslararası düzeyde bir araştırmasını, endişelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bakın "Mavi Akım teknik yönden incelendiğinde, yamaçlar ve deniz dibi, jeolojik yapı bakımından 
tehlikeli olarak tanımlanmaktadır" deniliyor. Yani, teknik adamlar, Karadeniz'in deniz dibinin teh
likeli olarak tanımlandığını söylüyorlar. "2 150 metre derinlikteki çok yüksek basınç, dönme ve 
kınlma gibi kuvvetlerle birleşince boru kınlma riski artıyor. Tarihsel veriler, Karadeniz tabanı ve 
yamaçlannda sismik aktivitenin yoğun olduğunu gösteriyor. Deniz tabanında aktif çamur volkan
larının olduğu biliniyor. Özellikle, Karadeniz'de korozyon riski var" deniliyor ve buna bağlı 17 
madde... 

Değerli arkadaşlar, bir şey daha eklemek istiyorum; 2 150 metre derinlikte bir doğalgaz 
tesisatında meydana gelebilecek bir arızanın giderilmesi birkaç ay sürüyor. Eğer, siz, tek ülkeye 
bağlanırsanız, çıkacak aksilikte, sanayinizi, konutunuzu, enerji üretiminizi, diğer alanlardan getir
diğiniz doğalgazla besleyemezseniz, üç ay, bu ülkenin sanayiini, üretimini, konutuna gaz gelmesini 
durdurursunuz. Yapılacak şey, bunlarla ilgili ciddî tedbirleri alıp, bağlantı noktalannda planlama 
yapmaktır ve bunu bütünleştirmektir değerli arkadaşlanm. Ha, bu kadar şey var mı?.. 

Sizi çok yormayacağım, doğalgazla ilgili çok fazla başınızı ağntmayacağım -rahatsızlığım 
nedeniyle, ses tonumdan dolayı beni bağışlayın, bir problemim var- fakat, bir düşüncemi, bir en-
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dişemi, sizlerle paylaşmak istiyorum: Değerli arkadaşlarım, özellikle, hodgkin ve HIV pozitif diye 
-hekim arkadaşlarım beni bağışlasın- rahatsızlıklar var. Bu rahatsızlıklar, insanı direkt öldürmüyor, 
sadece, vücudun doğal bağışıklık sistemini bozuyor; vücut, bir gribe yenik düşüyor ve yaşayan 
bireyi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla, bir elden, kamuya güven, Yüce Meclisin saygınlığı konuların
da, yapılan doğalgaz anlaşmaları veya diğer anlaşmalarda dikkatsizlik, vurdumduymazlık, savurgan 
yönetim, yavaş yavaş, kamunun o doğal savunma hücrelerini, bağışıklık sistemini zayıflatıyor. 

Bizim ulusumuzun birkaç yönden bağışıklık sistemi var; ekonomik yönden var; bu, dürüst, 
namuslu devlet yönetimini, dürüst, namuslu ticaret erbabını hâkim kılar. Bu, bizim, ekonomik yön
den vücut savunmamızdır, kamu refleksimizdir; aynı zamanda, toplum refleksimizdir, toplum ah
lakı bunu gerektirir; bunun yavaş yavaş zayıfladığını görüyoruz, bir. 

Değerli arkadaşlarım, ikincisi, bir gün çevreyi, bir gün doğayı, bir gün çocuklarımızın korun
masını sağlayan sağlığı tartıştırıyoruz; buradaki duyarlılığımız veya duyarsızlığımız tartıştırılıyor 
ve dolayısıyla, savunma hücrelerimiz gittikçe zayıflıyor. Var mı, yok mu?.. Canım, bunlar daha ön
ceden yapılmıştı, bunları da atlayalım, bunlan da görmezden gelelim dersek kamunun güvenilir
liğini de sarsarız, ciddî devlet adamı kimliğine de gölge düşürürüz. Hepimizin yapması gereken, bu 
Meclisten çıkardığımız her kanunda duyarlılığımızı göstermek, Yüce Meclisin saygınlığına düşen 
gölgeyi ortadan kaldırmak, onurlu Türkiye Büyük Millet Meclisini, yeniden, Türkiye'nin yegâne 
temsilcisi ve onuru haline getirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir şey var mıdır, yok mudur diye dışarıda çok tartışılabilir; ama, 
ben geçen günlerde bir Çin atasözü okudum "şeytanın en büyük hüneri, kötülüğü, yokmuş gibi gös
termektir" diyor. Böyle bir şey var ve hiçbirimiz yokmuş gibi görmeyelim. Ulusumuza, cum
huriyetimize, laik demokratik cumhuriyete ve onun temsilcilerinin oluşturduğu Türkiye Büyük Mil
let Meclisine hep birlikte dayanışma içerisinde sahip çıkalım. 

Bu dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor; bugün görüşeceğimiz taşanların 
ulusumuza hayırlı olmasını temenni ediyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Seyhan, teşekkür ediyorum. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız. 
Sayın Yıldız, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA TANER YİLDİZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili, AK 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben, özellikle, konuşmama başlarken Sayın Seyhan'a CHP Grubu adına yaptığı konuşma için 
ayrıca teşekkür ediyorum. Konuşmalarının büyük bir bölümüne katıldığımı ifade etmek istiyorum 
ve benzer tekrarlara düşmemek açısından, Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının genelini görüşmekten ziyade -ki, kendileri biraz ondan bahset
tiler- daha detaylı, dağıtım şirketlerinin özelleşmesi, özelleşmenin mantığı, dağıtım şirketlerinin şu 
anki durumu, nasıl daha verimli olunabilir; bunlar üzerine biraz ekleme yapmak istiyorum ve 
dolayısıyla, her iki grubun da yaptığı konuşmaların, bir ortak mantık çizgisi içerisinde birleşmesini 
amaçlıyorum. 

Tabiî, özellikle arz ve talep dengelerinin bozukluğu üzerine yaptığı konuşmaya katılmamak 
mümkün değil. Bu tür hataya düşen birkısım ülkeler gibi -ki, Hindistan, Pakistan örneğinde olduğu 
gibi- bir yanlış projeksiyona girerseniz, bir yanlış planlamaya girerseniz, 3 000 megavatlık, kullan
madan parasını ödediğiniz bir enerji kaynağı ortaya çıkar ve ülkeyi, sırf enerji sektörü açısından, 
çok ciddî ve zor bir duruma sokarsınız. 

Evet, bu tür yanlışlar, ne yazık ki, biraz korkudan, biraz endişeden, biraz sehven, biraz da kas
ten, bu ülkede yapılmıştır. Sayın Enerji Bakanımızın da yaptığı açıklamalarda, izlediği yolda, ener-
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ji çeşitlendirmeleri taleplerinde, bu kaygı ve endişeler yatmaktadır. Bunların giderilmesi için de, 
enerji çeşitlemesine gitmek gerekliliği zorunlu olmuştur. 

Avrupa Birliğine girmek üzere olduğumuz, bu tür konular üzerinde çalışmak üzere olduğumuz 
bir ortamda, özellikle, verilen rakamın yüzde 30'u geçmemesi kaydıyla olduğu bir ortamda, bizim, 
bu yüzde 67'yi mutlaka aşağı indirmemiz gerektiğini, onun yerine ikame edeceğimiz enerji kaynak
larını mutlaka bir an önce devreye sokmamız gerektiğini, ben de belirtiyorum. 

Özellikle 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanınan sürenin bitmesi ve hazırlık dönemini 
takip eden altı aylık sürenin yetmemesi sonucunda, bir eksüre istenmiştir. Bununla alakalı olarak, 
Sanayi Komisyonunda ve Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekli mutabakatlar sağlanmış ve bu konu, 
Genel Kurulumuzdan geçmek üzere gelmiştir. 

Tabiî, çok fazla detaya girmek istemiyorum; ancak, şu noktaların bilinmesinde fayda var. 
"Bu özelleştirmeler niçin gecikmiştir" sorusunun cevabına gelince: Özelleştirme Yüksek 

Kuruluna geç intikal etmesi ve onun vereceği kararın zamanı aşmasının bunda önemli bir payı ol
duğunu; tabiî, danışmanlık ihalelerinin yapılması, değer tespitlerinin yapılması, tanıtım kitapçık
larının hazırlanması için belli bir süreye ihtiyaç olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Bu açıdan 
da, gerek Eskişehir'deki gerekse Bursa'daki dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle alakalı sağlıklı 
bir yapının oluşması için bu süreye ihtiyaç hissedilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî, kanunlaşması beklenen bu tasan için değişik eleştiriler 
söz konusu olabilir. Özelleştirme mantığı üzerinde birkısım fikirler yürütmek gerekebilir. Şunu 
gözardı etmemek lazım: Clinton'un yedi yıl ekonomi danışmanlığını yapmış olan ve "Küreselleş
me" kitabının yazarı olan beyefendinin bir önerisi var: Biz, özellikle Amerika'da, serbest 
ekonominin çok fazla, çok yoğun olduğunu ve bunun timsali olduğunu söylüyoruz; ancak, iş görün
düğü gibi değil. 

Özelleştirmede dikkat edeceğimiz en önemli unsurlardan bir tanesi, özelleştirmenin sahibi olan 
şirketlerin mutlaka kâr amaçlı şirketler olduğunu, daha dinamik, daha verimli, daha performans 
değerli çalışabileceğini unutmamak gerektiği kadar, devlet denetiminin de mutlaka bulunması 
gerektiğinin altını çiziyorum. Bizim, değişik kaygı ve endişelerle, tarımda uyguladığımız birkısım 
sübvansiyonların bile önlenmeye çalışıldığı bir ortamda, aslında, serbest ekonomi piyasasını uy
gulayan Amerika'nın, bu sektörü tamamen sübvansiyonlarla ayakta tuttuğunu unutmamak lazım. 
AK Parti Hükümetinin, özellikle özelleştirmede bu tür kaygı ve endişelere cevap verici ve hem 
ekonomik hem de sosyal yanına hitap edici çalışmalarının bulunduğunun altını çizmek istiyorum. 

Doğalgaz dağıtım özelleşmesi dedik; biraz dağıtım şirketinden biraz da özelleştirmeden bah
sederek konuşmama son vermek istiyorum. 

Doğalgaz piyasasının serbest piyasa ortamına açılmasıyla alakalı, özellikle 18.4.2001 tarihin
de, ilgili kanunla beraber, üçü belediyelere ait olmak üzere -İstanbul, Ankara, İzmit- ve ikisi de 
BOTAŞ'a ait -Eskişehir ve Bursa- dağıtım şirketlerinin, yurt genelinde, beş şehir üzerinde dağıtım 
yaptığını biliyoruz. Ayrıca, biri Adapazarı ve biri de İstanbul-Bahçeşehir'de bulunan 2 adet özel 
dağıtım şirketi de bu piyasanın içerisindedir. 

4646 sayılı Kanunla beraber, şehiriçi doğalgaz dağıtım faaliyetlerinin, Avrupa Birliği gaz 
direktifleri doğrultusunda yapılması açısından, özellikle yüzde 10'u bilabedel diğer yüzde 10'u da 
bedelle alınmak kaydıyla, belediyelerin hisselerinin yüzde 20'yle sınırlandırıldığını ve EPDK 
denetimi altında yürütülmesi gerektiğini biliyoruz. 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunuyla, bu hedefe yönelik düzenlemelerle beraber, Özel
leştirme İdaresi Başkanlığına devredilerek altı ay içerisinde özelleştirilmesinin, ilk defa doğalgaz 
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dağıtımı yapılacak şehirlerdeyse, EPDK tarafından açılacak doğalgaz dağıtım lisansı ihalesinin baş
ladığını biliyoruz. 

18 Haziran 2003 tarihinde, Kayseri'yle başlayan ve bu ayın sonunda da -temmuz ayının sonun
da da- Konya'yla devam edecek olan doğalgaz dağıtım şirketleri ihalesinin çok ayrı bir yanının ol
duğunu gördük. Özellikle bu saydığımız şehirlerde -Eskişehir ve Bursa'da- BOTAŞ'ın işlettiği ve 
sekiz yıl itibariyle 4,3 sent/kilovat/saat hizmet bedeli uygulamasının, Kayseri'de yapılan ihaleyle -
hizmet bedeli açısından söylüyorum- yaklaşık altıda 1 fiyata ihale edildiği çok önemlidir ve 
manidardır. Bundan sonra yapılacak ve bu kanunla önünü açtığımız, süre uzatımıyla önünü aç
tığımız, İzmit ve Bursa'da da bu rakamlara yakın rakamlar elde edileceğini tahmin ediyoruz. Kon
ya ihalesi, özellikle bu açıdan da önemlidir; çünkü, Kayseri'de yapılan ihaleye 18 şirket katılmış ve 
ihale sonucu ortaya çıkan 0,076 sent/kilovat/saat enerji karşılığı hizmet bedeli ve bunun takribi 0,80 
sent/metreküplük hizmet dağıtım bedelinin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlar; özelleştirmede, devletin, aslî ve sürekli görevleri olan 
adalet, eğitim, güvenlik ve özel sektör tarafından yüklenilemeyecek altyapı yatırımlarına yönel
mesi; ekonominin ise bir denetim altında bulunmak kaydıyla, tamamen rekabetçi pazar mekaniz
maları tarafından yönlendirilmesinin zorunluluğunu belirtmiştik. 

İşte hükümetimiz, devlet işletmeciliğinde yapısal değişimin gerçekleştirilmesi için önemli bir 
makroekonomik politika aracı olan özelleştirmeyi, yürütülmekte olan ekonomik reform programı 
kapsamında, kamu kuruluşları ve bağımsız düzenleyici kurumlarla işbirliği içerisinde, piyasa 
dinamiklerine uygun, şeffaf ve süratli bir biçimde yapmaktadır. 

58 inci ve 59 uncu hükümetlerin başlatmış olduğu acil eylem planı çerçevesinde, ilk defa, kap
samlı ve yıllık bir özelleştirme programı açıklanmıştır ve programda, bildiğiniz gibi, 2003 yılı 
içerisinde 4 milyar dolarlık bir özelleştirme hedefi yürütülmektedir. 

Ben, oylarınızla, özellikle bir yıl süre uzatımının, bu iki ilimizdeki doğalgaz dağıtım ihalelerine 
farklı katkılar ve orada yaşayan insanlarımızın daha ucuz doğalgazdan yararlanmalarını sağ
layacağına inanıyorum. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yıldız, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

birkaç rakamla başlamak istiyorum. 
Türkiye'deki toplam elektrik üretiminde -son üç yılı örnek veriyorum- kamunun payı, 2001 

yılında yüzde 70,2; 2002 yılında yüzde 58,9; 2003 yılında yüzde 40,3. Özel sektörün payı ise, yüz
de 29,8; yüzde 41,1 ve yüzde 56,9. Ben, burada, özel sektör üretimine karşı değilim. Burada, yüz
de 56,9'a çıkan özel sektör üretiminin yüzde kaçı tabiî kaynaktan değil de, doğalgazdan yapılmak
tadır; elektrik üretiminde bu artan payın yaklaşık yüzde 90'ı, doğalgaza dayalı olarak gerçekleşmiş
tir; bunu, dikkatlerinize sunuyorum. Kamunun elektrik üretimindeki payı yüzde 40,3'e düşmüş, özel 
sektörün payı ise yüzde 56,9'a çıkmış; ama, artan özel sektör payının yüzde 90'ı, doğalgaza dayalı 
santrallardan gerçekleşmiş. 

Peki, neyin sırn?.. Sır... Ben, birkaç soru önergesi verdim; hep "sır" kavramıyla karşı karşıya 
kaldım. Neyin sırn, neyin?.. Buradaki gizem nedir yahu?! Niye fiyat verilmez? Bu ülkenin 
geleceğini, bu ülkenin kaynaklarını bu Yüce Meclis bilmeyecek de, kim bilecek? Karşımıza, hep 
"sır" çıkıyor. 
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İkinci bir konu; doğalgazla çalışan santrallarda üretilen enerji ile hidroelektrik santrallannda 
üretilen enerjinin maliyet bedelleri arasındaki fark 10 kat, hatta 13 kattır; birisinin maliyeti 0,3 sen
te, öbürünün maliyeti ise 4,5 sente geliyor. 

Bir ülke düşünün ki, ülkenin kendi kaynaklarıyla çalışan tüm hidroelektrik santralları yüzde 50 
kapasiteyle çalışıyor arkadaşlar; baktım, Atatürk Barajından tutun, Keban Barajına kadar, hepsi 
yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Bir ülke düşünün, kendi tabiî kaynaklarıyla 0,3 sente gelen bir 
maliyet yerine 4,5 sent bir maliyet ödeyerek enerji üretiyorsunuz. Bu ülke ayakta kalabilir mi; bu 
ülkenin sanayii ayakta kalabilir mi; bu ülkenin insanı ayakta kalabilir mi arkadaşlar?! 

Tabiî, ne oldu; Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu, bir hafta önce, bölgesel bir düzenlemeye 
gitti. Van'daki bir fabrika, 1 kilo ipliği 620 000 liraya, Malatya'daki bir fabrika 400 000 liraya imal 
edecek -yani, bu, 1 kilo iplik için harcadığı enerji bedeli- Bursa'daki bir fabrika ise 270 000 liraya... 
Bu ülkenin her tarafı bizim değil mi arkadaşlar?! Nasıl bir mantıktır; Van'daki bir insanın fab
rikasına siz nasıl kilit vurursunuz?! Siz, tabiî, elektriğin kilovat/saatini, 4,5 sente, doğalgazla çalışan 
santraldan elde ederseniz, kendi tabiî kaynaklarınızı bomboş yatınrsanız, o zaman, Van'daki fab
rikayı da kapatırsınız, Kars'taki fabrikayı da kapatırsınız. 

Hakikaten, ülkenin geleceği açısından, bu Meclis her şeyi bilmeli. Bu ülkenin bağımsızlığı el
den gidiyor, tamamen dışa bağımlı oluyoruz. Türkiye'nin her tarafına doğalgaz boru hatları 
döşeniyor. İnsanlarımıza en iyi imkânı sunmalıyız; eğer, kendi imkânlarımızla 15 kat daha ucuza 
mal edebiliyor ve "su akar biz bakarız" diyorsak, yazıklar olsun bize arkadaşlar. 

Hakkâri'de 1 kilovat/saat elektrik kullanan bir insana, bir haneye, bir konuta 240 000 liraya elek
trik satacaksın, İstanbul'da, Kadıköy'de 99 000 liraya... Bu ülkenin dürüst insanları, Hakkâri'deki in
san, Van'daki insan elektrik bedelini ödemiyor mu?! Eğer, kayıp kaçak meselesiyse, kayıp kaçakla 
mücadele, elektriğin insanlara maliyetini artırarak, dürüst insana ceza vererek olmaz ki! 

Tabiî, bir de, ayrıca, haksız rekabet yaratıyoruz. Bazı üreticiler doğalgaz enerjisiyle üretiyor. 
Ülkede, özellikle ihracat yönünden haksız bir rekabet yaratıyoruz. Dünyanın en pahalı enerji 
maliyeti var bu ülkede, özellikle ihracatçı yönünden. Arkadaşlar, bu fiyatlarla, biz, bu doğalgazla 
üretim yapmaya devam edersek bu ülkenin ihracatı bir adım daha öne gidemez. İhracat açısından 
doğalgaza bağımlılık, ülkenin geleceğine kelepçe vurur. 

Peki, doğalgazı bu fiyatla almalı mıyız? Diğer ülkeler hangi fiyatla alıyor -bu da sır, söylen
miyor- veya neyin karşılığı alıyor? Ben biliyorum ki, bazı ülkeler mal veriyor, mal karşılığı alıyor
lar, ihracat karşılığı alıyorlar. Bu bahsettiğimiz doğalgaz satışı, bazı ülkelere... Hatta ve hatta, başka 
bir şey söyleyeyim; Türkiye'ye doğalgaz satan en büyük ülkelerden biri... Bir savaş yaşandı; o hat 
mı, bu hat mı?.. Bu hat olsun diye, doğalgaz satan o ülkeden parasını alamayan ülkeler devreye gir
di "doğalgaz satayım da Türkiye'ye, ben paramı tahsil edeyim" dediler. Bir devler savaşına döndü. 
Bunu Türkiye'de bilmeyen insan yoktur. Maalesef, böyle. Bu ülkeden mi alalım bu ülkeden mi? Bu 
ülkeden alırsanız, ben, o ülkeden paramı tahsil edeyim diye bir savaş alanına döndü bu. Tabiî, bu ül
kelerin çoğu malla alıyor; biz, şakır şakır dolar ödüyoruz ve bunu hâlâ ödemeye devam ediyoruz. Ar
tık, bizim de bu ülkelere "arkadaş, ben, bedelimi mal karşılığı öderim" demenin zamanı gelmiş, geç
miştir. Nedir bunun tazminatı; tazminatını ödeyelim. Her sene doğalgaz bedeli kadar kendimize 
yatırım yapalım arkadaşlar. Eğer, biz, bu kafayla devam edersek arkadaşlar, bu ülkede enerji alanın
da hiçbir yere gidemeyiz; tamamen, her şeyimizle dışa bağımlı oluruz. Ülkenin kaynaklarını 
veriyoruz. Şu anda 67 000 000 metreküp, 13 000 000 metreküp daha alınacak; 80 000 000 metreküp 
arkadaşlar. Hesabı çok basit; 133 dolar; 12 000 000 000 dolar. Bu ülke, şu günkü haliyle, 12 000 000 
000 dolar bedel ödeyecek arkadaşlar! Her şeyimizle dışa bağımlı oluyoruz ve barajlarımız yatıyor. 

Bu Yüce Meclis, bu ülkenin bağımsızlığı için, bu ülkenin kaynaklarını kendisinin üretmesi 
açısından son derece duyarlı olmalıdır arkadaşlar. Sır olmaktan çıkmalı artık bu iş. Bu iş, Tür
kiye'nin geleceği arkadaşlar. Eğer, biz, bunu burada başaramazsak, Türkiye'deki her tarafı doğalgaz 
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mezarlığı haline çevirirsek, yarın daha çok bağımlı olacağız arkadaşlar. Yarın 80 000 000 metreküp 
yetmeyecek, belki 180 000 000 metreküp ihtiyacımız olacak ve ulusal sanayimiz yok olacak. Her 
şey enerjiye bağlı. Dışa bağımlılığımız son derece artacak. Ulusal güvenliğimiz tehlikeye girer ar
kadaşlar. Eğer, bu ülke, yılda 12 000 000 000-13 000 000 000 dolar -80 000 000 metreküpe göre 
söylüyorum- bir bedel öderse... 

Türkiye'nin her tarafında doğalgaza geçiliyor. Demin Tacidar Beyin söylediği gibi, Adana, 
Gaziantep, Malatya, Sivas, Erzurum'da, tüm bu hatta, doğalgaz çalışması başladı. İnsanlarımıza en 
iyi imkânı sunalım; ama, bunun tek alternatifi doğalgaz mıdır?! 80 000 000 metreküp değil, belki 
180 000 000 metreküp ihtiyacımız olacak. O zaman ödeyeceğimiz parayı siz düşünün; senede 20 
000 000 000 dolar... Eğer, bu ülke, 20 000 000 000 dolar bir bedeli öderse arkadaşlar, bağımsız
lığımızı ve ülkenin kaynaklarını kendi yaratmadığı zaman hangi hale düşeceğimizi siz tahmin edin. 

0 açıdan, doğalgaz politikasının mutlak gözden geçirilmesi lazım, mutlak, millî bir mesele 
yapılması lazım; çünkü, burada hep konuşuluyor; ama, bir şekilde, bu işin aslı nedir, bu ülkeye ne 
getirecek, ne götürecek, söylenmiyor. 

Onun için, bir kez daha, bu Yüce Meclis, bu konuyu, ülkenin doğalgaz politikasını sağduyuy
la ele alıp, en azından ülkemizin geleceğini hep beraber düşünmek zorundayız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Saym Aslanoğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 18.4.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - BOTAŞ'm mülkiyetinde ve işletiminde bulunan Eskişehir ve Bursa 
şehir içi dağıtım işletmeleri ve varlıklarının hazırlık döneminden sonra özelleştirme işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi için geçici 3 üncü maddede öngörülen süre, bu sürenin bitiminden itibaren bir yıl 
uzatılmıştır." 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Millet
vekili Sayın Enis Tütüncü; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika Saym Tütüncü. 
CHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Saygıdeğer milletvekilleri, bu 1 inci maddeyle, Eskişehir ve Bursa şehiriçi dağıtım işletmeleri 

ve varlıklarının hazırlık döneminden sonra özelleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ön
görülen süre, daha önceki yasada verilmiş olan sürenin bitiminden sonra bir yıl uzatılmaktadır. 
Zaten, 1 maddelik bir yasa tasarısı. Gerek Adalet ve Kalkınma Partisindeki arkadaşımızın gerekse 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin geneli üzerindeki açıklamalan, sanınm, konunun yeterince 
anlaşılmasına yardımcı olmuştur. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlanm; ben, bu maddeden yararlanarak, doğalgaz alanında Tür
kiye'nin zaranna, Türkiye'nin istismanna, hatta Türkiye'nin sömürülmesine yol açan, neden olan bir 
tezgâhtan size söz etmek istiyorum. 

Bu tezgâhta, birinci olarak, Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde doğalgaz alma yükümlülüğü 
altına girilmiştir; tabiî ki, geçmiş hükümetler zamanında. Özellikle 1996 yılından sonra başlayan 
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süreçte, önce Rusya'yla, sonra Azerbaycan'la çok sayıda anlaşma yapılmıştır ve bu anlaşmaların or
talama süresi 20 yıldır. Bu 20 yıl içinde, yapılan bir araştırmaya göre ya da hazırlanan bir enerji 
raporuna göre, Türkiye, 234 000 000 000 dolarlık doğalgaz almak durumundadır. Düşünebiliyor 
musunuz, 234 000 000 000 dolarlık doğalgaz satın alma yükümlülüğüne sokulmuştur Türkiye, 
önümüzdeki yirmi yıl içinde. 2003 yılında ise, bu 234 000 000 000 dolarlık doğalgazın 11 000 000 
000 dolarını almak durumundayız, 11 000 000 000 dolarlık bölümünü almak durumundayız; ama, 
alamıyoruz. Türkiye, ancak ve ancak bunun dörtte l'ini alıyor ve aldığı bu doğalgazı da kul
lanamıyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye'de bu konuda ortaya konulan bu tezgâhta, ikinci 
olarak -anlaşmalar, az önce de söylediğim gibi, 1996 yılından itibaren yapılmaya başlanmıştı- ilk 
anlaşmalarda gaz bedelinin karşılığında mal ihracatı yapma şartı, koşulu anlaşmalara konulmuştu; 
ama, anlaşmaların bir bölümünde, daha sonra yapılan anlaşmalarda bu koşulun da ortadan kaldırıl
dığına tanık oluyoruz. Niçin kaldırılıyor, neden kaldırılıyor?! 234 000 000 000 dolarlık doğalgaz 
alacaksın, ihtiyacının çok, ama çok üstünde; ama, karşılığında, en azından mal sat... Bir bölümün
de mal satma sorumluluğu var, bir bölümünde bu da kaldırılmış. 

Üçüncü olarak, bu tezgâhta, Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; benden önceki arkadaşlarım 
da çok güzel bir şekilde değindiler, doğalgazın fiyatı son derece yüksek tutulmuştur. Öyle yüksek 
tutulmuştur ki, Türkiye'nin barajları su dolu -hidroelektrik santral üretimi yarı yarıya kısıtlanmış-
maliyet 0,5 sent; ama, doğalgazla üretilen enerjinin maliyeti 4 sent, 5 sent, yani, 10 kat. Yani, an
lamak ve kabul etmek kesinlikle mümkün değil. 

Öyle uygulamalar var ki, Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir şirkete aynı borudan alınan 
aynı kalitedeki ürüne üç ayrı fiyat ödeniyor!.. Düşünebiliyor musunuz; böylesine başıboş, ne yapıl
dığı bilinmeyen bir anlaşma... 

Yine, bu tezgâhta, dördüncü olarak, bu anlaşmalar yapılırken Türkiye'nin kimi yörelerindeki 
zengin doğalgaz kaynaklan görmezlikten gelinmiştir. Geçen hafta, burada, Trakya'daki doğalgaz 
kaynaklarının durumuyla ilgili gündemdışı bir konuşma yapmıştım. Bu konuya, çok kısa da olsa 
değinmeyi, şu aşamada kaçınılmaz görüyorum Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Trakya'da, yapılan araştırmalara göre, 25 000 000 000 metreküp dolayında doğalgaz rezervi 
var. Eğer, araştırmalar daha da yaygınlaştırılsa, bu doğalgaz rezervinin, potansiyelin 35, 40, hatta 
50 000 000 000 metreküpe doğru yaklaşabileceği tahminleri yapılıyor. Durum böyleyken, yine, bu 
tezgâh çerçevesinde, bir bakıyorsunuz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Trakya'da doğalgaz 
üretmesinin önü sinsi bir politikayla kesilmek isteniyor. Şu anda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının elinde 23 tane ruhsat var. Trakya'da doğalgaz çok zengin. Bu 23 ruhsatın 12 tanesi işletme 
ruhsatı, 11 tanesi arama ruhsatı. Bu 11 arama ruhsatının 3 tanesi bu sene elden çıkacak; çünkü, araş
tırma yapılamamış. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı araştırma yapmamış. Bu sene, 2003'te 3 
tanesi elinden çıkacak; ama, geri kalan 8 tane arama ruhsatının da ancak ve ancak iki yıl uzatılabil
irle olanağı kalmış. Bir bölümü 2004'te, bir bölümü 2005'te ve son 2 tanesi de 2006'da Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının elinden çıkacak ve nereye gidecek; bölgede şu anda 9 tane yabancı 
doğalgaz arama şirketi var, 2 tanesi de işletmeye geçmiş, bunların eline geçecek. 

Anlatabiliyor muyum Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öyle bir tezgâh ki, Trakya başta ol
mak üzere Türkiye'nin birçok yöresinde doğalgaz rezervlerimiz var; doğalgaz rezervlerimiz çıkar
tılmıyor, arama yaptırılmıyor; ama, güzel Türkiyemiz, önümüzdeki yirmi yıl içinde yaklaşık 234 
000 000 000 dolarlık doğalgaz satın alma yükümlülüğüne sokuluyor. 

Şimdi, konunun başka bir yönü var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından söz etmişken bu 
konuyu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bakıyorum, Enerji Bakanı burada yok; ama, Enerji 
Bakanından, bu söylediğim konu üzerinde, en kısa sürede açıklama yapmasını, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına rica ediyorum. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının elinde 12 adet işletme ruhsatı var dedim. Türkiye Pet
rolleri, Trakya'da, şu anda, 7 adet işletme sahasından günlük 800 000 metreküp doğalgaz üretiyor; 
ama, öte yandan, yine, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bir yabancı şirketle, Saray'ın Göçerler 
doğalgaz sahasında işlettiği bir tek sahadan günde 400 000 metreküp doğalgaz üretiyor. Vur
gulamak istiyorum, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 7 üretim sahasından, bir başına üretim 
yaparken, günde 800 000 metreküp gaz üretiyor; ama, bunun yansını, 400 000 metreküp gaz 
üretimini bir tek sahadan elde ediyor. 

Yani, ben, şimdi, burada sormak istiyorum; neden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, elin
deki bu 7 üretim sahasından bu kadar az doğalgaz üretmektedir? Teknolojisi geriyse, teknolojiyi 
yenilesin; çünkü, Trakya'da, bu doğalgaz üretiminden, 2002 yılında yaklaşık 62,5 trilyon net gelir 
elde edilmiştir. Oysaki, yine 2002 yılında Trakya'da bu doğalgazın geliştirilmesi ve araması 
konusuna yalnızca 1,9 trilyon lira yatırım aynlmıştır. Yani, kaynağımız da var. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; yani, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yörede kazan
dığı paranın, gelirin yüzde 3'ünü ancak ve ancak yatınma ayınyor; yüzde 25'ini ayırmış olsa, çok 
büyük ölçüde, Türkiye, daha doğrusu Trakya, kendi doğalgazını çıkaracak. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; burada, bu tezgâhta, beşinci olarak çok önemli bir konu 
var, bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, size, 1 dakika eksüre veriyorum; buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Örneğin, Bulgaristan'la yapılan doğalgaz alım sözleşmelerinde, daha doğrusu enerji sözleş

melerinde, Trakya bölgesine enerji yatırım yasağı getirilmiş. Yani, biz, Bulgaristan'la anlaşma 
yaparken demişiz ki, tamam, size söz veriyoruz, taahhüt ediyoruz, Trakya'da enerji yatınmı yap
mayacağız. Bu nasıl iş, bu nasıl uygulama, bu nasıl anlaşma?! 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; şimdi, kısaca şunu söylemek istiyorum: Enerjide kurulan 
tezgâhla, akıllara durgunluk veren sistematik bir soygunun da kılıfı hazırlanmıştır. Yapılan anlaş
malarla, Türkiye'nin geleceği ipotek altına alınmıştır. Doğalgaz anlaşmalannda, genelde, ulus
lararası alanda kabul görmüş bir kural var: Eğer, ekonomik yarar ortadan kalkmışsa, bu doğalgaz 
anlaşmaları gözden geçirilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, lütfen, son cümlenizi alabilir miyim efendim; teşekkür eder 

misiniz Genel Kurula. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - İzin veriniz, teşekkür edeceğim efendim. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Bu doğalgaz anlaşmalarına göre, elimizde bir imkân var; çün

kü, bu doğalgaz anlaşmalannın Türkiye'ye yaran tartışılır hale gelmiştir ve genel kabul gönnüş 
prensiplere göre, Türkiye'nin, bu doğalgaz anlaşmalannı yeniden gözden geçirme hakkı doğmuştur. 
Hükümetin, bu konuda, bir an önce harekete geçmesini öneriyoruz. Öyle sanıyorum, Sayın Bakan, 
bu konuda önemli çabalar içerisindedir. Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Adalet ve Kal
kınma Partisine, elimizden gelen desteği vereceğimizi dile getirmek istiyorum. 

Hepinizi, en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun 2.5.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasannın maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasannın tümünü oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir; hayırlı, uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, saat 18.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 1830 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (J/625) (S. Sayısı: 208) (1) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 208 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Oya Aras-

lı, AK Parti Grubu adına Balıkesir Milletvekili Ali Osman Şali; şahsı adına Denizli Milletvekili 
Mustafa Gazalcı'nm söz talepleri vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Oya Araslı; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri 

saygıyla selamlıyorum. 208 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevleriyle iliş
kilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddinin 65'ten 61'e indirilmesini öngören Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.3.2003 tarihli ve 4827 sayılı Kanunun 
çeşitli maddelerine ilişkin olarak, Anayasa Mahkemesince yürütmeyi durdurma karan verilmiştir. 
Söz konusu karar sonrasında da bu tasannm hazırlandığı görülmektedir. Bu tasan, hükümetin 
zorunlu emeklilik yaşını 61'e indirmek konusunda ısrarlı ve kararlı olduğunu göstermektedir. O 
kadar ki, hükümet, Anayasa Mahkemesinin bu konuyla ilgili gerekçeli karannı dahi bekleyememiş 
ve yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesindeki iptal davasını konusuz bırakmak sonucunu 
doğuracak bu tasanyı hazırlamıştır. Bu karan beklemek gerekir miydi? Bizce gerekirdi. Sağlıklı bir 
yasa çıkarmak için gerekirdi; çünkü, sağlıklı bir yasa çıkarabilmemiz için, bu konuda, Anayasa 
Mahkemesinin daha önceki düzenlemeyi hangi nedenlerle, hangi gerekçelerle iptal ettiğini bilmek 
durumundayız. Bu gerekçeleri bilmediğimiz takdirde, yine, iptal edilebilecek bir yasa çıkarmamız 
olasılığı çok büyüktür. Bu nedenle, bu karan beklememiz gerekiyordu; ama, beklenmemiş ve bu 
tasan hazırlanmıştır; çünkü, hükümetin acelesi vardır; çünkü, hükümet, bir hukuk boşluğu doğduğu 
görüşündedir. Hükümetin acelesi vardır; çünkü, hükümet, gençlere iş alanı açabilmek hevesindedir. 
Ama, biz, hükümetin aceleciğini açıklamak için öne sürdüğü bu gerekçelere katılmıyoruz. Hukuk 
boşluğu -biraz önce söylediğim gibi- sağlıklı bir biçimde doldurulmalıdır, bu şekilde değil. Bunun 
için de -biraz önce söylediğim gibi- daha önceki düzenlemenin hangi nedenle yürürlüğünün dur-

(1) 208 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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durulduğunun gerekçesini bilmemiz lazımdır. Gençlere iş bulmak için yaşlıların görevine son ver
mek gerekmez. Ayrıca, yaşlıları işsiz bırakarak gençlere iş bulmak, Türkiye'deki işsizliği azaltmaz. 
Marifet, yaşlı nüfusa da genç nüfusa da iş bulmaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi, meydanlarda, 
bunun vaadinde bulunmuştur; ama, bugün, iktidara geldiği zaman, yaşlıların işsizliğini gözardı et
mektedir, yaşlıların işsizliği pahasına gençlere iş yaratma arayışına girmiş durumdadır. Belki de, 
yaşlı kamu çalışanlarından, 61 yaşının üzerinde görev yapan kamu çalışanlarından kurtulmak is
temektedir. Bir başka deyişle, onların görevine son vererek, kamu yönetiminde kadrolaşma 
arayışındadır. Belki de, herkese iş alanı yaratma bilgi ve becerisinden yoksun olduğunu keşfetmiş
tir, bunu anlamıştır ve o nedenle, yaşlıları gözden çıkarma pahasına böyle bir düzenleme yoluna git
miştir. Bu durum, hükümetin, yaşlılara karşı, yaş zemininde bir ayırımcılık yapma anlayışında ol
duğunu da ortaya koymaktadır. Halbuki, bu, Avrupa Birliğinin direktiflerinde yasakladığı bir husus
tur. Avrupa Birliği, direktiflerinde, yaşa dayalı ayırımcılığın, önümüzdeki iki yıl içerisinde kaldırıl
ması gerektiğini üye ülkelere bildirmektedir. 

Adalet ve Kalkınma Partisi İktidan, Avrupa Birliği standartlarını yakalama iddiasındadır; ama, 
zorunlu emeklilik yaş haddini 61'e indirerek, Avrupa Birliğinin direktiflerine aykırı hareket etmek
tedir ve Avrupa Birliği standartlarının, bu şekilde, uzağına düşmektedir. 

Bilmiyorum, bu yapılanın ne anlama geldiğini hükümet takdir ediyor mu?! 
Bakın, geçen hafta, İngiltere'de bir kanun çıkarıldı ve 60'ın altında olan zorunlu emeklilik yaşıy

la ilgili sınırlandırma kaldırıldı, isterse, herkes, 70 yaşına kadar çalışabilecek ve iradesi haricinde, hiç 
kimseyi 70 yaşından önce, yaşa dayalı olarak zorunlu emekliliğe sevk etmek mümkün olamayacak. 
Bu düzenleme, Avrupa Birliğinin direktifini yerine getirmek için yapılmış olan bir düzenlemedir, iş 
yaşamından yaşa dayalı ayırımcılığı kaldırabilmek için yapılmış olan bir düzenlemedir. 

Avrupa Birliğinin ülkelerine baktığımız zaman, hiçbirinde, 61 yaş gibi bir erken zorunlu emek
lilik yaş sınırı tespit edilmediğini görüyoruz. Bu yaş, en erken 65'tir, 67'dir, 70'tir; ama, 61 yaşın ör
neği, İngiltere'de de yapılan düzenlemeden sonra, artık kalmamıştır. Bu da, içerisine katılmayı arzu 
ettiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri açısından, getirilen bu düzenlemenin konumunu ve bu ülkelerin 
standartlarının ne kadar dışına çıkıldığını gayet güzel bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Tasarı incelendiğinde, birtakım sakıncaları da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bunlar, tak
dir yanlışlıkları olduğu gibi, Anayasaya aykırılıklar olarak da kendisini göstermektedir. Öncelikle, 
zorunlu emeklilik yaşının 65'ten 61'e indirilmesinde bir kamu yaran yoktur. Burada, elbette ki, 
karıştırmamamız gereken bir husus vardır. Emeklilik hakkı elde etmek için gereken yaş haddi ile 
zorunlu emeklilik yaş haddi kavramları birbirine karıştırılmamalıdır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, bugüne kadar, emeklilik hakkı elde etmek için gereken yaş sınırının hep düşük tutulmasını 
savunduk; ama, kişilerin emeklilik hakkı elde ettikten sonra, genç bir yaşta, kendi rızaları olmak
sızın, zorunlu olarak emekliliğe mecbur bırakılmalarını da, her zaman olumsuz bir yaklaşımla kar
şıladık. Kişiler, erken bir yaşta emekli olabilmeli; ama, eğer istiyorlarsa kendilerinden yarar
lanabileceğimiz yaş sınırına kadar da çalışabilmeli. Bu, emeklilik hakkı elde etmiş kişileri, çalışabil
meye takatları olduğu ve çalışmak istedikleri halde 61 yaş gibi çok erken bir çağda emekliliğe zor
layan, çalışmak istese dahi, zorla "sen emekli ol" diyen bir düzenleme. Bunun için buna karşıyız ve 
bunda bir kamu yararı görmüyoruz; çünkü, 61-65 yaş kuşağındaki kamu görevlileri meslekî 
deneyimleri bakımından zirvede olan, kendisinden en fazla yararlanılacak konumda olan kimseler
dir. Onları gözden çıkarmamız, özellikle Türkiye'nin şu günkü ekonomik, sosyal koşulları bakımın
dan mümkün olamayacak bir durumdur. Biz, ekonomik bakımdan ve insan kaynakları bakımından 
bu kadar varlıklı bir ülke değiliz; varlıklı bir ülke olmadığımız için de, yetişmiş elemanlarımızı "sen 
61 yaşında mutlaka emekli ol" diye gözden çıkarabilmemiz mümkün değil. 

Kuşkusuz, gencin atılımı, enerjisi, yenilikçi yaklaşımları kamu hizmetinin güzel bir biçimde, 
yararlı bir biçimde, verimli bir biçimde görülebilmesi için gerekli; ama, bunlar ne kadar önemli ise 

- 4 9 4 -



T.B.M.M. B : 103 8 . 7 . 2 0 0 3 0 : 2 

deneyim de o kadar önemli. Öyle bir sistem kurmalıyız ki, gencin niteliklerinden de, gençliğinden 
doğan niteliklerinden de yararlanabilelim; yaşlının "deneyim" adını verdiğimiz, hiçbir şekilde kolay 
kolay elde edilmesi mümkün olmayan kazanımlanndan da niteliklerinden de yararlanabilelim. 
Marifet budur, marifet böyle bir sistem kurabilmektir; ama, getirilen bu tasan, böyle bir sistem kur
muyor ve maalesef verimliliğinin zirvesinde olduğu bir yaşta insanları zorla emekli etmeye 
yöneliyor. Bu, kamu yaran bakımından fevkalade sakıncalı olan, hiçbir yarar getirmeyen bir düzen
lemedir ve bütün devlet işlemlerinin kamu yararına yönelik olması açısından da bu gereği yerine 
getiremediği için sakıncalı bir nitelik taşımaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 10 uncu maddesinde eşitlik ilkesinden söz ediliyor, kanun önünde 
eşitlik ilkesinden söz ediliyor. Getirilen düzenleme, biraz önce söylediğim gibi, yaşa dayalı olarak 
çalışma hakkından yararlanma bakımından bir eşitsizlik yarattığı, bir ayınmcılık yaptığı için 
Anayasanın 10 uncu maddesine de aykın bir nitelik taşıyor. 

Diğer yandan, Anayasanın 60 inci maddesi "herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Sosyal 
güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri devlet alır" diyor. Burada ise, getirilen düzenlemeyle, 
kişiler erken bir yaşta zorla emekliliğe sevk edilerek, sosyal güvenlik haklanndan mahrum ediliyor
lar. 

Diğer taraftan, Anayasanın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal hukuk devleti ol
duğunu belirliyor. Kişileri sosyal güvenlik imkânından mahrum bırakan böyle bir düzenleme, 
Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesine de aykın. 

Ayrıca, kişiler, devlete güvenerek, 65 yaşına kadar çalışacaklannı varsayarak bir göreve gir
mişler. Siz, birden, onlann çalışabileceği azamî yaşı aşağıya indiriyorsunuz. Bu, bir hukuk devletin
de bulunması gereken hukukî istikrar ve hukuk güvenliği unsurlanna da aykırı bir durum. Bir hukuk 
devletinde böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Tasanda getirilen düzenleme, maalesef, bu bakım
lardan da hukuk devleti ilkesinin gereklerini karşılayamamakta ve Anayasanın 2 nci maddesine de 
aykın bir nitelik taşımaktadır. 

Emeklilik yaşının 61'e indirilmesi nedeniyle kademeli geçiş için öngörülen süreler, bir 
kademeli intibakı sağlamaya elverişli olmaktan uzaktır; çünkü, fevkalade kısa tutulmuştur, bu 
bakımdan, yetersizdir. Bu durum da, tasanyı, Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan sosyal hukuk 
devleti ilkesine ve 60 mcı maddesinde düzenlenen sosyal güvenlik hakkına aykın bir hale getirmek
tedir. Anayasanın 60 inci maddesi de, 5 inci maddesi de sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmek 
bakımından devlete birtakım görevler vermektedir. 

Devlet, insanların mutluluğunun sağlanması için, refahının sağlanması için her türlü önlemi 
alır, ekonomik ve sosyal düzende kişilerin önünde beliren engelleri ortadan kaldırır şeklindeki bu 
görevler Anayasanın 5 inci maddesinde ifadesini bulmaktadır; ama, getirilen bu düzenlemeyle, dev
letin görevlerinin Anayasanın 5 ve 60 inci maddeleriyle uyum halinde gerçekleşmesine de imkân 
tanınmamıştır. Bu nedenle, tasan, Anayasanın 5 inci maddesine de ve 60 inci maddesine de aykırı 
bir nitelik taşımaktadır. 

Tasarıyla, zorunlu emeklilik yaş haddinin 65'ten 61'e indirilmesi nedeniyle, Anayasamızın 48 
ve 49 uncu maddelerindeki çalışma hak ve özgürlükleri, Anayasanın 13 üncü maddesine aykırı bir 
biçimde sınırlandırılmaktadır; çünkü, bu düzenleme, demokratik toplum düzeninin gereklerine ay
kırıdır. Çağdaş demokrasilerde görülen zorunlu emeklilik yaş sınırının altında bir yaş sınırı belir
lenerek, kişilerin çalışma hak ve özgürlüğü sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandınna, aynı zamanda, öl
çüsüzdür ve Anayasada gösterilen sınırlandırma nedenlerine de uygun değildir. 

Bu düzenlemenin, Anayasayla uyum halinde olmaması, Anayasanın çeşitli hükümleriyle çeliş
kili bulunması, bu tasanyla, Anayasanın 11 inci maddesinin de ihlal edildiği sonucunu ortaya koy
maktadır; çünkü. Anayasanın 11 inci maddesinde "Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" ilkesi yer 
almıştır. Eğer, siz, bir düzenlemeyle, Anayasanın çeşitli hükümlerini ihlal ederseniz. Anayasanın 
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bağlayıcılığına riayet etmemiş olursunuz, Anayasanın üstünlüğünü kabul ermemiş olursunuz. Bu 
açıdan da, biraz önce söylediğim gibi, tasan, Anayasanın 11 inci maddesiyle de uyum halinde değil
dir. 

Ayrıca, bu tasarıyla getirilen düzenleme, bundan önce 65 yaş olan zorunlu emeklilik yaş had-
dinin 61'e indirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının aktuaryel dengelerini de bozacak bir 
durumdur. Hatırlayacaksınız, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının aktuaryel dengelerindeki 
bozukluk nedeniyle 4447 sayılı Kanunda birtakım değişiklikler yapılmış ve kişiler emeklilik hak
larını elde etseler dahi yıl itibariyle, bunlara emeklilik aylığı bağlanması daha ileri yaşlara bırakıl
mıştır. Bugün ise, tamamen tersi bir işlem yapılmaktadır; kişilerin zorunlu emeklilik yaş hadleri in
dirilmektedir ve zorunlu emekli edilmekle birlikte, bunlara birtakım tazminatların, emeklilik taz
minatlarının ödenmesi yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının omuzlarına yüklen
mektedir. Bunun da, çok sayıda kişinin aynı anda emekli olmasına yol açmak bakımından, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığının aktuaryel dengelerini derhal bozacağı, çok açık bir gerçektir. 
Anayasanın 60 inci maddesine göre, devlet, kişilerin sosyal güvenliğini güvence altına almak için 
gerekli sistemleri de kurmak zorundadır; ama, bu getirilen düzenleme, devletin kendi eliyle sosyal 
güvenlik sistemini bir dengesizlik ortamına itmesi anlamını taşımaktadır. O nedenle, bu dengeleri 
de bozması açısından, bu yasa, Anayasaya aykırılık taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar gösteriyor ki, bu yasa, bu haliyle çıkarsa, yine, Anayasa 
Mahkemesini meşgul edecektir ve belki de -kimse Anayasa Mahkemesinin yerine kendisini koyarak 
ahkam kesemez, kararın ne olacağını bilemez; ama- yine, bir iptal ve yürürlüğü durdurma kararıy
la, büyük bir olasılıkla karşılaşacaktır. 

Değerli arkadaşım, burada, bir mesai sarf ediyoruz, hem de, devlete epeyce pahalıya mal olan, 
yoksul halkımıza epeyce pahalıya mal olan bir mesai sarf ediyoruz. Ne olur, dikkatli olalım; Anayasaya 
aykm, topluma yarar getirmeyen birtakım düzenlemeler yapmak için bu mesaiyi sarf etmeyelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
OYA ARASLI (Devamla) - Eğer, işsizlere iş bulmak istiyorsak, birilerinin işsizliği pahasına 

bunu yapmaya kalkışmayalım. Elimizi vicdanımıza koyalım, böyle bir düzenlemeyle, kimin hangi 
sorununu çözeceğiz. Çağdaş değil, çalışma yeteneği ve gücü olan insanları kapının önüne bırakacak 
genç yaştakileri de devleti de topluma da onların bilgilerinden yararlanmak imkânından mahrum 
bırakacak; ne için; gençler iş bulsun diye. Arkadaşlarım, niye hem gençler hem yaşlılar birlikte iş 
bulsun diye çalışmıyorsunuz burada; niçin bununla ilgili tasanlar getirmiyorsunuz da, hepimizi, 
büyük bir mutluluk içerisinde buna katkı verme imkânından mahrum bırakıyorsunuz?! 

Lütfen, birilerinin mutluluğu için birilerini mutsuz etmeyin; lütfen, çağdaş anlayışlar doğrul
tusunda düzenlemeler yapın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OYA ARASLI (Devamla) - İzin verirseniz, selamlayıp bitireceğim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
OYA ARASLI (Devamla) - Lütfen, çağdaş dünyada neler oluyor, bunları iyi gözlemleyerek 

karşımıza birtakım düzenlemeler getirin. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu haliyle tasarıya olumlu oy vermeyeceğiz, Türkiye'deki in

sanların mutsuz edilmesine katkıda bulunmayacağız. 
Sizleri, bir kere daha, getirilen bu düzenleme üzerinde, elinizi vicdanınıza koyarak, dikkatle 

düşünmeye davet ediyorum ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Osman Şali; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ OSMAN SALİ (Balıkesir) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, 
AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime bilimsel bir metinden pasajlar okuyarak başlamak istiyorum: "Türk yöneticileri için
de teknik bilgi ve yenilik yaratacak kabiliyetten yoksun kimseler bulunmakta, bunlar, gerekli 
donanıma sahip olmadıkları için ciddî değişiklikler yapmaktan kaçınmaktadırlar." 

Türk yöneticilerine sorulan "teknik deneyime ihtiyaç duyuyor musunuz" sorusuna verilen 
cevaplar şu şekilde: Hiç 1,9; az 6,1; orta 15,1; oldukça 37,1; çok 39,1. 

Bu noktada, Türk yöneticilerinin, yetişme ihtiyacı içerisinde bulunmakla birlikte, bunu kabul 
etmedikleri, kendilerine aşırı güven duydukları, yetiştirilmeyi sadece astlar için gerekli gördükleri; 
ancak, aşırı merkeziyetçi ve kişisel tutumları nedeniyle, iş içerisinde astların yetiştirilmesi için 
gerekli ortam ve imkânı sağlamadıkları belirtilmektedir. 

Özetle, Türk bürokrasisi, yetişmiş personel sağlamakta ve ussal bir bürokrasiye uygun davranış 
geliştirmekte zorlanmaktadır. 

Toplumdaki gelişmeye paralel olarak, kamu yönetiminde bir teknokrat bürokrat tipi de ortaya 
çıkmaya başlamaktadır. Uzman ve teknik niteliği ağır basan bir görünümde olan bu grup, uzman
lığını, siyasallaşmadan siyasal iktidarın emrine vermekte, Türk kamu yönetiminin üst kademelerin
de giderek artan bir şekilde kendine yer edinmektedir. Bu olgu, gelişmeyle birlikte yönetimde tek
nokratların ağırlığının daha da artacağı görüşünü destekler niteliktedir. Bilindiği üzere, teknokrat 
bürokratlar, bilgi ve uzmanlıkları nedeniyle, siyasal iktidara karşı daha bağımsız bir durumda bulun
maktadırlar. 

Toplumsal gelişmeyle birlikte bürokrasinin niteliğinin de değiştiği görülmektedir. Önceleri, nor
mal yetenekte bir kimse tarafından, özel bir yetişmeye gerek kalmadan problemler çözülürken, şim
di, artık, iyi bir okul eğitimi ve yönetim içerisinde yetişme önem kazanmaktadır; çünkü, hızlı geliş
me ve farklılaşmayla birlikte, artık, faaliyetler, bir kişinin çözeceği boyutları aşmış, değişik alanlar
daki uzmanların birlikte gerçekleştirdikleri faaliyetler olmuştur. Artık, başarının, kişisel becerinin 
yanında ortak grup çalışmalanna da bağlı olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Yeni bürokrat teknokrat 
tipinin geçirdiği uzun eğitim döneminin de ortaklaşa faaliyeti kolaylaştırması beklenmektedir. An
cak, geleneksel davranış kalıplannın kolay değişmediği de gözden uzak tutulmamalıdır. Bürokrat 
tipinde, statü bürokrattan işlevsel bürokrat tipine doğru bir eğilim görülmeye başlanmıştır. 

Kısaca, Türkiye'de, yönetimde, büyük ölçüde geleneksel değerler korunmakla birlikte, bir 
değişme eğilimi de görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda meri kanundaki 40 inci maddeyi şöyle bir gözden 
geçirirsek; deniliyor ki: "İştirakçilerin vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 
yaşını doldurduklan tarihtir. 43 üncü maddede yazılı olanlar dışında -bunlar, seçimle gelinen görev
lerdir- hizmet müddetleri ne olursa olsun, 61 yaşını dolduranlar hakkında da kurumlarınca yaş had
di uygulanabilir." Yine, hepinizin bildiği üzere, bu yaş, mutlak yaş değildir; askerler için, istihbarat 
teşkilatı için, gümrükçüler için ve diğer bazı sınıflar için mecburî emeklilik yaş haddi farklı farklı 
belirtilmiştir. 

Bildiğiniz üzere "61 yaşını dolduranlar hakkında da kurumlannca yaş haddi uygulanabilir" 
hükmü uygulanamamaktadır. Sebebi şu: Mahkemelerimiz "sosyal güvenlik bir haktır ve hak, yasay-
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la düzenlenmelidir; idareler, takdirî olarak, bazı insanların, 61 yaşını doldurmaları halinde -kamu 
görevlilerinin- emekliliklerine karar veremez" diyor; bu yönde kararlar mevcut. 

Tabiî, merak ediyorsunuz, bu 61 yaş meselesi nereden ortaya çıktı? Bir taraftan, zorunlu, mec
burî emeklilik için 65 yaş öngörülüyor, diğer taraftan da, idarelere takdir hakkı bırakan bir 61 yaş 
meselesi gündeme geliyor. 

Hadiseyi 1949 yılında bulabiliyoruz, burada tespit edebiliyoruz. Hükümetten gelen tasarıyı 
değerlendiren geçici komisyon şöyle diyor: "Hükümet 60 yaşını emeklilikte esas almıştı, komisyon 
bunu 65 yapmıştır; ancak, 60 yaşını dolduranları, gerek istekleriyle ve gerek doğrudan doğruya 
emekliye ayırma hakkı verilmiştir." Hükümet tasarısındaki değişiklik, o günden bugüne, 60'ın 61 
olmasıyla devam edegelmiştir; ancak, uygulama imkânı yoktur. 61 yaş buradan ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, idarenin eski idare olmadığını, yönetmenin eski yönetme 
olmadığını kabul ediyoruz. İletişim teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, yönetme ve çalışma mantığı 
tamamen değişmiştir. 

Yönetim mantığımızda, yakın zamanlara kadar, âmir-memur kavramlarını, emretme ve buyur
ma yaklaşımını uyguluyorduk; halen de kısmen uygulanmaktadır. Şimdilerde, artık "toplam kalite" 
diyoruz "vatandaş müşteridir" diyoruz, katılımcı demokrasiden bahsediyoruz ve "vatandaş mem
nuniyetini esas alacağız" diyoruz. Bunu kim yapacak? Tabiatıyla, bürokrasi, kamu idaresi bütün bu 
işleri yapmak durumunda. 

Biliyor ve kabul ediyoruz ki, yaşlılık fizyolojik bir olaydır ve ileriki yaşlarda biyolojik olarak 
öğrenme zorlaşmakta, hareketlerimiz kısıtlanmakta ve yavaşlamaktadır, uyum yeteneğimiz de 
zayıflamaktadır. Bunun bir istisnası var mıdır, istisnalar olmakta mıdır; elbette, olmaktadır. Bugün 
80 yaşında olup da, 40 yaşındaki bir kamu görevlisinden daha iyi çalışan, kamu görevlilerimiz de 
bulunmaktadır. 

Yine, hep beraber ve övünerek diyoruz ki, yeni nesil bir başka. Gerçekten bundan gurur 
duyuyoruz, yeni nesil bir başka; iyi yetişmiş, çağın gereklerine uygun ve donanımlı, dil bilir, dok
toralı, bilgisayar bilir, dünyaya açık ve korkusuz. Diyoruz ki, gençlerimizin önünü kapatmayalım. 

Bildiğiniz üzere, ilk tasarı gerekçesinde, hükümet diyor ki: "Kamuda görev yapan personelin 
dinamizmini artırmak, genç personelin üst görevlere yükselmesini sağlamak amacıyla, Sandık iş
tirakçilerinin azamî çalışma yaşı 65'ten 61'e düşürülmektedir." 

Kamu yararı açısından ideal yaş ve hizmet süresi nedir? Soru budur ve tartışmanın can 
damarını bu soru oluşturmaktadır. Kamu yararı nedir? "Yasa, karar, düzenleme, iş ve işlemlerin top
lum yaran gözetilerek yapılmasıdır" dediğimizde, genel hatlarıyla kamu yararı kavramını tanım
lamış oluyoruz. Buna kim karar verecektir; anayasal sistemin öngördüğü yetkili merci. Kamu 
yararına karar verecek olanlar, anayasal sistemde öngörülmüştür. Bu bir takdirî değerlendirmedir. 
Bir kişi 65 yaşın kamu yararına daha uygun olduğunu söyleyebilir, bir başkası 61 'i, bir başkası 62'yi, 
bir başkası da tutar der ki, genç yaşta emeklilik serbest olmalıdır. Kim denetleyecek; yine anayasal 
sistemimiz, bildiğiniz üzere, bunu tespit etmiştir; Cumhurbaşkanımız ve yetkili anayasal merciler. 

Kamu yararının bir ölçütü, bir endazesi, bir kantarı, bir ağırlığı var mı; yok. Bakış açımıza, 
zamana ve şartlara göre değişmektedir. Kurucu irade 1982 Anayasasının 140 inci maddesinde diyor 
ki: "Hâkimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler." Şu anda, çok istiyoruz, 
hâkimlerimiz 70 yaşına kadar hizmet görsünler, kamu yararı bunu öngörüyor diyemiyoruz; çünkü, 
o günkü kurucu irade kamu yararını 65 yaşta görmüştür. 

Yine, Anayasanın 128 inci maddesinde deniliyor ki: "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer 
özlük işleri kanunla düzenlenir." Anayasa burada bir kıstas getirmiş midir; hayır, yasama organının 
iradesine bırakmıştır bunu. Yasalarda biz neyi gözeteceğiz; Anayasa kurallarını, kamu yararını ve 
hukukun evrensel ilkelerini. 
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Şimdi hükümet bir tasan getiriyor; "Kamuda görev yapan personelin dinamizmini artırmak, 
genç personelin üst görevlere yükselmesini sağlamak için zorunlu emeklilik yaş haddi 61 olsun." 
Neye göre?..Gerekçede, kamu yaran bunu gerektiriyor deniliyor, Meclis de kabul ediyor, Anayasa 
Mahkemesi farklı değerlendiriyor. 

Yine, yasama organı, 4447 sayılı Yasayla, yani, genç emekliliği engelleyen, asgarî emeklilik 
yaşını yükselten yasayla, sosyal güvenlik sisteminin aktüaryel dengesini korumak için erken emek
liliği önlüyor, kamu yarannı burada görüyor. Sosyal güvenlik kurumlannın aktüaryel dengesini sağ
layan emeklilik yaşı, hizmet şartlannı yerine getirmek kaydıyla, kadınlar için 58, erkekler için 60 
olarak öngörülmüştür. 

Aktüaryel dengede kamu yaran 58 ve 60 yaş. Gençlerin önünü açmak açısından Meclis iradesi 
diyor ki: "Bu 61 yaştır; bu uygun bir yaştır." 

Sayın milletvekilleri, Devlet Memurlan Kanunumuzda deniliyor ki: "Üst düzey yönetim 
görevlerine atanabilmek için asgarî 12 yıl hizmet gerekir." Eskiden de 15 yıl gerekiyordu; ama, bir 
başka yasada deniliyor ki, şu şu görevlere atanabilmek için en az 20 yıl hizmet gerekir, en az 30 yıl 
hizmet gerekir, en az 25 yıl hizmet gerekir... Neden; çünkü, o günkü Meclis, irade, diyor ki, kamu 
yararı buradadır. 

Yine, biraz önce de arz ettiğim üzere, farklı farklı zorunlu emeklilik yaş hadleri mevcuttur ve 
bu tasanda da vardır. 

Bildiğiniz üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız, tasannın ilk metnine karşı görüş bildirmişti. Bun-
lan metinden takip etmeyeceğim, vaktinizi almayacağım; ama, genel olarak diyor ki: Bu şekilde bir 
düzenleme Emekli Sandığının aktüaryel dengesini bozar. Emekliliğin, yasayla düzenlenmesi zorun
luluğu vardır; Bakanlar Kuruluna yetki bırakılamaz, idarî takdire bırakılamaz; çünkü, bu bir haktır 
ve hak, yasayla düzenlenmelidir. Eşitlik ilkesine aykın buluyor, hukuksal güvenlik ve hukuksal is
tikrar ilkesine aykın buluyor, geçiş döneminin öngörülmemesini bu ilkelerle çatışıyor buluyor ve 
"kademeli geçiş yapılmamıştır" diyor; yargıçlar için düzenleme yapılmamış olmasını gerekçe 
olarak gösteriyor ve kazanılmış haklann korunması gerektiğini söylüyor. 

Konu, Anayasa Mahkemesine gidiyor ve Anayasa Mahkemesi 4839 sayılı Yasayla ilgili olarak 
"Anayasa aykınlığı konusunda güçlü belirtiler bulunması ve uygulamalanndan doğacak sonradan 
giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi için, esas hakkında karar verilinceye 
kadar yürürlüklerinin durdurulmasına" diyor. Ancak, Anayasa Mahkemesi, Anayasanın hangi mad
delerine aykınlığı hususunda herhangi bir ipucu vermiyor. Hükümet bu durumda ne yapıyor; Cum
hurbaşkanının iade gerekçelerine ve Anayasa Mahkemesinin 4447 sayılı Yasayla ilgili olarak ver
miş olduğu karar çerçevesinde; 

1- Yürürlüğün durdurulmasıyla birlikte zorunlu emeklilik yaş haddi kalmadığından, kamu 
düzenini ihlal edici bir durumu gidermek... 

Şimdi, diyebilir miyiz ki, kamu düzeni, kamu yararından daha az önemlidir. Kamu düzenini ih
lal edici bir durumu gidermek için 61 yaşı muhafaza ediyor; yani, aktüaryel denge gerekçesine katıl
mıyor; çünkü, biraz önce arz etmeye çalıştığımız üzere, aktüaryel denge hesapları 4447 sayılı 
Yasayla yapılmıştır ve 58 ve 60 yaş olarak öngörülmüştür. 

2 - Hukuksal güvenlik ve hukuksal istikrar açısından kademeli geçişi öngörüyor; 1 ay ile 6 ay 
arasında değişen kademeli geçişler... 

Bu yeterli midir? Hepimiz farklı farklı süreler söyleyebiliriz; bazımız, 1 ay yeterli değil, 6 ay 
olsun der, bazımız da 6 ay yeterli değil, 1 yıl olsun diyebilir. Bu, bir takdirî husustur. Bunu denet
leyecek olan da, yine, Anayasa Mahkememizdir. 

3 - Hâkim ve savcıların zorunlu emekliliğini, Anayasaya uygun olarak yasa tasarısı metnine 
alıyor. 
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Bu da bir görüştür. Farklı farklı görüşler mevcuttur. Anayasanın kendi hükümleri yasa niteliğin
deyse, ayrıca yasal düzenlemeye gerek olmayabilir. Bu şekilde görüşler de mevcuttur; ama, farklı 
görüş de vardır. Cumhurbaşkanının görüşüne hükümetimiz uymuştur; Meclisimiz de takdir edecektir. 

4 - Sosyal güvenlik hakkının yasayla düzenlenmesi gerekçesine katılarak, bu tasarıyla, 6400 ve 
daha yüksek ekgöstergeli görevlerle ilgili Bakanlar Kuruluna verilen yetkiyi kaldırıyor ve daimî 
temsilci ve büyükelçilerin zorunlu emeklilik yaş haddini de 65 olarak sabitliyor. 

5 - Fiilî hizmet süreleri emekli aylığı bağlanması için yeterli olmayanların, 65 yaşını geç
memek üzere, emekliliğe hak kazanma sürelerini dolduruncaya kadar görevde kalmalanna imkân 
sağlıyor. 

6 - Yürürlüğü durdurulan geçici 213 ve 214 üncü maddeleri yürürlükten kaldınyor. Plan ve 
Bütçe Komisyonumuz da, bazı müsteşarlar için öngörülen ayınmcı uygulamanın Anayasaya uygun 
olmadığını dikkate alarak, bu düzenlemeyi ortadan kaldınyor, metinden çıkanyor. 

Ben burada bir hatıramı nakletmek istiyorum; müsteşarlann yaş haddinin 3 yıla kadar uzatıl
ması meselesi nereden çıktı; zamanın başbakanının tayin ettiği müsteşar 65 yaşını doldurmuştu. 
Zamanın başbakanı "müsteşarla çalışmak istiyorum" dedi ve böyle bir formül bulundu. Sadece Baş
bakanlık müsteşarı için tek olmasın dendi, yanına birkaç müsteşar unvanı daha ilave edildi. 

Kamu yararı tartışmasında bu hususa da dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada, kamu yararı 
nerede? Ama, o günün Meclisi burada kamu yaran gördü ve bazı müsteşarlar için ayn, farklı bir 
düzenleme yaptı. 

Özetle, iyi yetişmiş, çağı yakalamış, donanımlı genç kamu çalışanlarının önü açılmalı, kamu 
yönetiminin dinamizmi artınlmalı ve kamu yönetimine daha fazla aktivite kazandırılmalıdır. 
Bugüne kadar, kamunun yükünü çeken yaşlı kuşaklara, olgun kuşaklara teşekkürde acele edil
melidir. 

Bu bakımdan, tasarıyı desteklediğimizi belirtir, şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıya 
selamlarım. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şali, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı; buyurun.(CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Gazalcı, süreniz 10 dakika. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz yasa 

tasansı, emeklilik yaşını 65'ten 61'e indiren yasayla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi 
durdurması üzerine hükümetin getirdiği taşandır. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, daha önce Cumhurbaşkanı da, bir kez daha görüşülmek üzere 
geri göndermişti bu yasayı. Muhalefet olarak biz, sakıncalannı, hukuka aykın olduğunu söylemiş
tik, kamuoyundan böyle tepkiler gelmişti; ama, muhalefetin uyarıları, kamuoyunun uyanları, Cum
hurbaşkanının bir kez daha görüşülmek üzere geri göndermesi ve sonunda Anayasa Mahkemesinin 
yürütmeyi durdurma karan, hükümeti durdurmuyor. Yani, hükümet, ısrar ediyor, direniyor; "ben, 
kamu çalışanlarını 61 yaşında kapıya bırakacağım..." Sözde aşamalı geçişte, birkaç aylık bir süre 
veriyor; üç ay, dört ay sonra... 

Değerli arkadaşlar, hukuka aykınlık söz konusu burada. Yani, Anayasa Mahkemesinin kararı 
için AKP sözcüsü arkadaşım "ipucu vermiyor Anayasa Mahkemesi" diyor. Elimde Anayasa Mah
kemesinin kararı var. Ben hukukçu değilim; ama, ipucundan öte, birtakım, gecikmesinde sakıncalı 
gördüğü durumlar görmüş ki Anayasa Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı veriyor ve asıl 
kararını da gerekçelerini bütünüyle açıklayacak. Bakın "Anayasaya aykınlığı konusunda güçlü 
belirtiler bulunması ve uygulamalanndan doğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum 
ve zararlann önlenmesi için yürütmeyi durdurma karan verilmiştir" diyor. 
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Şimdi, AKP sözcüsü arkadaşım "Türkiye değişmiştir, eski Türkiye değildir..." Elbette hiçbir 
şey eskisi gibi değildir, Türkiye de değişmiştir; ama, Anayasadaki "hukuk devleti" ilkesi yerinde 
durmaktadır. Yani, Türkiye'de birçok şey değişir; ama, usulüne, kuralına, hukuka uygun olarak 
değişiklik yapılır. "Peki, bunda ölçü nedir" diye soruyor AKP sözcüsü arkadaşım; "siz öyle diyor
sunuz; ama, kamu yararının ölçüsü nedir?" 

Değerli arkadaşlar, bu ölçü hukukun belirlediği ölçüdür, ILO'nun belirlediği ölçüdür, çağdaş
lığın belirlediği ölçüdür. Yani, gerçekten niyet bir kadrolaşma değilse, niçin bu ısrar, niçin bu diren
me?! 

Bakın, biz, kamu çalışanlannın haklarını çağdaş ülkelerdeki hakların durumuna getirmek için 
bir çaba içinde değiliz; onların, zaten sınırlı olan haklarını ellerinden alıyoruz, buduyoruz. Batı'daki 
kamu çalışanlarının birtakım haklan vardır; başta, toplu sözleşmeli, grevli sendika hakları vardır. 
Hiç ondan söz eden yok; Anayasanın ilgili maddesini değiştirelim, biz de Avrupa Birliği ülkelerine 
uyum sağlayalım diyen yok. Batı'da, kamu çalışanlannın siyaset yapma haklan vardır; görevlerini 
aksatmadan siyasî partilere üye olurlar. Hiç ondan söz eden yok. Zaten sınırlı haklan; olanları da el
lerinden alıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bakın, kamu çalışanı, memur olurken devletle bir sözleşme yapar. Siz, onu 
sınava sokarsınız, birtakım ölçüler ararsınız. O da, hangi haklann sahibi olduğunu ve ne zaman 
emekli olacağını bilir. Devlet ile çalışan arasındaki bir sözleşmedir bu. Siz, şimdi, yolun sonuna 
doğru bu sözleşmeyi bozuyorsunuz; diyorsunuz ki, hayır, ben, bu ilgili yasayı gücüme dayanarak, 
sayıma dayanarak değiştiriyorum, sizi kapıya bırakıyorum. Yani, dinamizm, devleti yeniden 
yapılandırma, işsizliği önleme; bunlar birer bahane; asıl amaç, gerçekten deneyimli, birikimli insan
ları mağdur etmektir. Bir ekonomik kaybı olacak bunlann. 

AKP'li arkadaşım çok açık söylemiyor; ama, bir de onur kırıcı biçimde, "efendim, yaşlıların 
hareketsizlik dönemi vardır..." İçimizde 61 yaşını geçmiş bir sürü arkadaşımız var siyaset yapan, 
sizin içinizde de var. Peki, bunlar hareket gücünü kaybettilerse, niçin vekilliğe soyundular o zaman, 
niçin milletvekili oldular?! 

Değerli arkadaşlar, iş içinde yetişme vardır, hizmetiçi eğitim vardır. Okullarda okursunuz, bir
takım alışkanlıklar kazanırsınız; ama, insanın asıl yetişmesi ve deneyim kazanması iş içinde olur. 
Tam insanlann verimli çağında, siz, insanları sokağa bırakırsanız, onların hesaplarını altüst eder
seniz, hem devlete olan saygınlık biter hem de çuvaldızı başkalarına batırmak kolay olur anlayışı 
gelir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de kamu çalışanlarının, gerçekten, haklan zaten sınırlıdır. Geç
tiğimiz yıllarda bir sendika getirdik onlara; her şeyde yaptığımız gibi kendimize uydurduk, top
lusözleşmenin adı "toplugörüşme" oldu. Yani, siz, toplugörüşme yapabilirsiniz devletle denildi, 
şimdi buna bile uymuyor devlet. Toplugörüşmeyle elde ettikleri birtakım haklar var; "kurum karar
lan" diyoruz onlara. Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığı, ilgili sendika Eğitim Sen'le, haklanyla ilgili, 
Kurum İdare Kurulu Kararları aldı ve bunu, iki taraf, imzalı hale getirdi; ama, Millî Eğitim Bakan
lığı, şimdi, altına attığı o imzayı uygulamıyor. Öğretmenler de "birlikte toplugörüşme yaptık -hadi, 
sözleşme değil ama- bakın, altında imzanız var, niçin bunu uygulamıyorsunuz" diyorlar. Bir dilek
çe vermek için Ankara'ya geldiler; Millî Eğitim Bakanı, bir gerekçe uydurdu, Ankara dışına çıktı, 
onları polislerle karşı karşıya getirdi. Şimdi, bakın, binlerce öğretmenin sendikası var, karar almış
lar; ama, o karar uygulanmıyor. 

2002 yılı bütçesinin bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi bozdu; "yeri değiştirilen kamu 
çalışanlannın, yolluksuz, yolluk ödenmeden yer değiştirmesi olamaz" dedi. Mahkemeye gidenler 
bu hakkı aldı; ama, biz, 2003 yılında yine ısrar ettik. Hâlâ, kamu çalışanlannı, yolluğunu ödemeden 
bir yerlere gönderiyoruz. Yaklaşık 50 000 öğretmenin bu konuda mağdur olduğu söylenmektedir. 
Yani, eskiden yolluk verirken, eskiden sendikaları dinlerken, onlara hiç olmazsa bir ölçüde haklar 
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tanırken, şimdi, var olan haklarını, ellerindeki hakları bile alıyoruz. Zaten, kamu çalışanlarının üc
retleri son derece sınırlıdır. Nitekim, hükümet, sıfır zamla başladı, sonra "canım, ben, sıfır zam 
demedim; hele bir görüşelim" demeye başladı. 

Değerli arkadaşlar... 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - 61 yaşa gel! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Evet, ona geliyorum; kamu çalışanlarıdır konuştuğumuz. 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Ama, ilgisi yok 61 yaşla. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Kamu çalışanları, Türkiye'de, kamuya hizmet ederler, dev

lete hizmet ederler, topluma hizmet ederler, sana, bana, ötekine hizmet ederler. Bakın, bu yasa en 
çok sanatçıları ilgilendirir, dışişleri çalışanlarını ilgilendirir, sağlık personelini ilgilendirir; ama, 
kamu çalışanlarının neredeyse üçte l'ini oluşturan eğitim kesimini de ilgilendirir. Eğitim kesimi bu 
yasadan büyük yara almıştır ve arkadaşlarımız, bu geçiş döneminde de birçok zarara uğramıştır, bir
çokları zamanında aylık alamamıştır. 

Şimdi, bakın, yapılması gereken iş şuydu: AKP Hükümeti, bütün bu uyanlardan sonra "evet, 
ben, eski biçimde bu yasayı uygulayacağım" deme olgunluğunu gösterebilirdi. Haydi bunu yap
madınız değerli arkadaşlar, -dünyada kazanılmış hak diye bir şey var- hiç olmazsa, var olan kamu 
çalışanlarını yine 65 yaşında emekli edersiniz, yeni alınacak arkadaşlara da dersiniz ki, "yeni alınan
lar için 61 yaş geçerlidir." 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Yapma ya! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bu olabilir; yani, eğer, niyette, kadrolaşma yoksa, 

deneyimli, birikimli, iyi yetişmiş insanı kapıya koymak yoksa, onu ekonomik yönden, sosyal yön
den, toplumsal saygınlık yönünden yıpratma yoksa, siz, onun var olan haklarını, kazanılmış hakkını 
kabul ederseniz; yeni alınacak arkadaşlara da aynı şekilde 61 yaşı uygularsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, mikrofonunuzu açacağım; lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız 

efendim. 
Buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Tabiî, Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, daha önce, bu yasa görüşmesinde de birkaç kez bu konuda söz almış ve bu, 

hukuka uygun değildir, hiç olmazsa aşamalı bir geçiş verilmesi gerekir demiştik. Tutanaklarda bun
lar var. Şimdi, en büyük mahkeme, bu konuda bir karar veriyor. Cumhurbaşkanı da daha önce uyar
mıştı; muhalefet olarak, biz de zaten uyanlanmızı yapmıştık. Şimdi, üç aylık bir süre, dört aylık bir 
süre, bir geçiş süresi midir arkadaşlar, ona verilmiş aşamalı bir hak mıdır; hayır. Değerli arkadaşlar, 
o zaman, yeniden, eğer burada sayılara güvenilerek bu yasada ısrar edilirse, hukuk, Anayasa kural-
lan gereğini yapacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Oya Araslı; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Doğrusu, söz konusu tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ifade et

tikten sonra, kişisel söz almak gibi bir niyetim yoktu; ama, burada, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
Sayın Sözcüsünün söz konusu tasannın tümü hakkındaki görüşlerini dinledikten sonra, böyle bir 
söz almaya gerek duydum. 
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Değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan değerli milletvekilimiz ne 
söyledi burada?! Başından sonuna kadar dikkatle izledim. Anladığım, açıklamalardan en belirgin 
anladığım nokta, konuşmasının ağırlığını en fazla üzerine dayadığı nokta, yaşlıların, kamu hiz
metinde gençler kadar verimli olamayacağı fikriydi. (AK Parti sıralanndan "Sadece o değil" sesleri) 

Değerli arkadaşlar, kuşkusuz, itiraz ediyorsunuz; ben, sadece bunu söyledi demedim, konuş
masının ağırlığını dayandırdığı nokta dedim. Beni daha dikkatle dinlerseniz, bu tür laf atmalara 
gerek olmayacağını düşünüyorum. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ağırlık noktası o değildi; yanlış... 
OYA ARASLI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, size göre değişebilir, bana göre değişebilir; lüt

fen... Söyleyeceğiniz varsa, söz almak, kişisel söz almak, herkes için mümkündür, alabilirsiniz; 
ama, lütfen benim vaktimi ziyan etmeyin, size cevap vermek endişesi içerisinde. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün sözlerinde ortaya koyduğu 
husus, biraz önce benim Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklarken belirttiğim Av
rupa Birliğinin yasaklamak ve uygulanmasına son vermek istediği görüş; yani yaşa dayalı ayırım
cılık, yani "gençler daha iyi ve verimli iş yapabilir, ama, yaşlılar kötü iş yapar, verimsizdirler" an
layışı. Avrupa Birliğinin direktiflerine yansımış olan bir hususun, benim kişisel kanaatim olması 
mümkün değildir; ama Avrupa Birliği direktiflerine yansımış olan bir hususun hepimiz için dikkat
le izlenmesi gereken bir husus olduğu da ortadadır ve bunun gereğini yerine getirmemiz lüzum
ludur, zorunludur; çünkü biz, Türkiye olarak, Avrupa Birliğine girmek istiyoruz. Bir yandan 
hükümet birtakım tasarılar getirecek, birtakım kişilerin yararlanması için burada af kanunları 
çıkaracağız Avrupa Birliğinin gereğidir diye, birtakım uyum yasalarını yürürlüğe koyabilmek, 
hukuk düzenimize kazandırabilmek için sabahlara kadar burada çalışma yapacağız ve sonra, zorun
lu emeklilik yaş haddi konusunda getirilen bir düzenlemeyle, Avrupa Birliğinin "yapmayınız" 
dediği bir ayırımcılığı hukuk sistemimizin orta yerine monte edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, birtakım yasalar çıkarıyoruz, sonra, Avrupa Birliği kapısında bize 
"yasalar kadar, yasayı uygulama biçiminiz, uygulamanız ve uygulamadaki zihniyetiniz de önemli" 
diyorlar. 

Değerli arkadaşlar, biz, burada bir yasa çıkarırken, uyum yasalarında, tartıştık; bir annenin 
çocuğunu öldürmesini bir hafifletici sebep olarak kabul etmek, daha doğrusu, bu halin cezasını daha 
az tertip etmek, hukuk mantığına, anlayışına, insan haklanna saygıya aykırıdır dedik; ama, bu 
konuda verdiğimiz önergeyi kabul etmediniz. Sonra da, kalkıp, Avrupa Birliği böyle bir düzen
lemenin kaldırılmasının gerekliliğini her fırsatta bize söylerken, bunun gereğini yerine getirmeyip, 
Avrupa Birliğine girelim diyoruz. Değerli arkadaşlarım, orada, böyle bir hata yaptık. 

Mahkemelerimiz kararlar veriyor "işkence yapan devlet memurları, bunu, devletin yüce men
faatim korumak için yapmıştır" şeklinde birtakım ibareler kararlarda yer alıyor. Yargının böyle bir 
bakış açısına sahip olduğu bir toplumda, biz, işkenceye karşı olduğumuzu, devlet olarak, Avrupa 
Birliğine nasıl kabul ettirebiliriz, bu konudaki görüşlerimizin ciddî olduğuna onları nasıl inan
dırabiliriz?! 

İşte, bunlardan kaybediyoruz ve bugün burada, bu tasarıyla, bu tasarıyı bu Meclise getirmek 
suretiyle, bu yanlış adımlara bir tanesini daha eklemek üzereyiz. Ne demek, gençler iyi iş yapar, 
yaşlılar kötü; gençler verimlidir, yaşlılar verimsiz; gençler bilgi çağının gereklerine ayak uydurur, 
yaşlılar uydurmaz?! 

HALİL AYDOGAN (Afyon) - Biz öyle bir şey söylemedik. 
OYA ARASLI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bilgi çağının gereklerine uygun personele de 

ihtiyacımız vardır; gençliğin enerjisiyle dolu, hevesli, hayatının baharında atılım yapmak, daha yük
sek mevkilere gelmek, Türkiye'yi çok daha ilerilere götürmek isteyen elemanlara da ihtiyacımız 

- 5 0 3 -



T.B.M.M. B : 103 8 .7 .2003 O : 2 

vardır, yılların verdiği deneyiminden Türkiye'yi yararlandıracağımız eleman da vardır. Biraz önce 
söylediğim gibi, marifet, bu iki farklı niteliğe sahip olan elemanlardan da aynı anda yararlanmasını 
bilmektir. Yoksa, yaşlılar gitsin, gençler gelsin demek, bizi hiçbir yere götürmez. Bizim dışımızdaki 
çağdaş demokrasiler de bu benim söylediğimi söylüyorlar "yaşlının da hizmeti değerlidir, gencin de 
hizmeti değerlidir; çalışma yaşamında yaşa dayalı ayırım yapılmasın" diyorlar. 

Bakın, biraz önce bahsettim, geçen hafta İngiltere'de bir kanun çıktı; iş için verilen, işe eleman 
almak için verilen ilanlarda, bu yasa, yaş koşulu konulmasını yasaklıyor. Niteliğe bak, işe ona göre 
al, hangi yaşta olduğu önemli değil, işin gerektirdiği nitelik var ise, sen o elemanı al; yaşı seni il
gilendirmesin" diyor. Dünya bu yöne ilerliyor. Biz ise, bugün burada, dünyanın terk ettiği bir an
layışı bir yasaya yansıtmak için çalışıyoruz veya yansımasını önlemek için Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun yaptığı gibi, mücadele veriyoruz. 

Değerli arkadaşlar, vaktimizi, çağdışılığa saplanıp kalmak için harcamayalım. İnsanlarımıza iş 
alanı yaratalım; ama, gencine de yaşlısına da birlikte. Gence ihtiyacımız olduğu kadar, yaşlıya da 
ihtiyacımız vardır ve unutmayın ki, her yaşlı, bir zamanlar gençti, kendini genç olarak gören herkes 
de, bir an gelecek, yaşlı olacaktır. Yasalarımızı, bu gerçeği gözardı etmeden yapalım. Verimli olanın, 
Türkiye'nin sorunlarını çözebilmek için bir şeyler verebilecek olanın, deneyimiyle, bilgisiyle, cev-
valiyetiyle, gençliğiyle veya yaşlılığıyla, Türkiye'de kamu hizmetinin daha iyi görülmesine yardım
cı olacak herkesin çalışabilmesine imkân hazırlayalım, çalışma alanları açalım. Burada, naylon 
faturacıyı affetmek yerine, çalışma alanları açalım. Burada, vergi yüzsüzlerini affetmek yerine, al
nının teriyle çalışıp hayatını kazanmak isteyen insanımıza çalışma imkânını verelim. Niçin onlar
dan çalışma imkânını esirgiyoruz? (CHP sıralarından alkışlar) Çalmak istemiyorlar, çırpmak is
temiyorlar; Türkiye'yi deneyimlerinden yararlandırmak istiyorlar. Onlara ve Türkiye'ye bu fırsatı 
verelim. 

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
40 inci maddesinin birinci fıkrası ile (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını doldurduk
ları tarihtir. 61 yaşını dolduranların açıktan ve naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, personel kanun
larındaki yaş hadlerine ilişkin hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklıdır. 

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67, 
hâkim ve savcılar ile Dışişleri Bakanlığında görevli büyükelçi ve daimi temsilcilerin görevleri ile 
ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. 

d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere fıkrada belirtilen yaş hadlerini ve (ç) fıkrasında belirtilen 
görevlere hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan ve naklen tayin 
edilemezler." 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili 
Sayın Mehmet Tomanbay; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA MEHMET TOMANBAY (Ankara) - Sayın Başkan, yüce ulusumuzun 
değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, bu yasa tasarısı, daha önce Genel Kurulumuza benzer bir şekilde getirilmiş, 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin tüm uyarılarına ve itirazlarına rağmen, AKP milletvekil
leri tarafından 4839 sayılı Yasa olarak çıkarılmıştı; ancak, daha sonra, yine, Cumhuriyet Halk Par
tisinin Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz sonucu, yürütmesi durdurulmuş bir yasa durumundadır. 

Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin aldığı karar, Cumhuriyet Halk Partisinin uyarılarının, 
itirazlarının ne denli yerinde olduğunun, ne denli haklı olduğunun bir önemli kanıtı olmuştur; an
cak, ne yazık ki, Anayasa Mahkemesinin bu kararına karşın, AKP Hükümeti, attığı yanlış adımla, 
ülke ekonomisine, ülkenin sosyal yapısına zarar vermekten başka hiçbir etkisi olmayacak bu yasa 
tasarısını, yine, inatla Genel Kurulumuza getirmiştir. 

Bu yasa tasarısının 1 inci maddesinde, kendi içerisinde büyük çelişkiler bulunmaktadır. Bu 
çelişkiler içerisinde ikisi üzerinde durmak istiyorum. 

Birincisi, gerekçe olarak öne sürülen görüştür. Bu görüş şudur: "Anayasa Mahkemesinin yürüt
meyi durdurması sonucu doğan boşluk bu yasayla doldurulacak ve kanunun yayımı tarihinde 61 
yaşını doldurmuş olan veya 61 yaşını doldurmasına kısa bir süre kalanlar için bir geçiş dönemi ön
görülerek, hukuk güvenliği ve istikran sağlanacaktır." 

Oysa, bu yasayla, AKP Hükümeti, iddia ettiği hukuk güvenliği ve istikrarını sağlama yerine, 
hiçbir ülkede görülmedik şekilde, en temel insan haklarından birisi olan çalışma hakkını ve iş dün
yasındaki istikran ayaklar altına almaktadır, çalışma hak ve güvenliğini yok etmektedir. 

Anayasamızın 49 uncu maddesinde, bakın ne denilmektedir: "Devlet, çalışanlann hayat 
seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanlan korumak, çalışmayı destek
lemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır." 
Anayasanın 49 uncu maddesindeki, devletin, çalışanlann hayat seviyesini yükseltmesi yolundaki 
hükümle ilgisi var mıdır bu yasa tasansının? Çalışanlann hayat seviyesini yükseltecek değil, aksine, 
çalışanlann işlerinden olmasına neden olacak bir yasa tasansıdır bu; dolayısıyla, gerekçesinde öne 
sürüldüğü gibi çalışma hakkını güvence altına almak yerine, çalışma hakkını toptan yok etmektedir. 

Yine, 1 inci maddede ortaya çıkan bir diğer önemli çelişki ise şudur: 1 inci maddenin gerek
çesinde "bu düzenlemeyle, kamu personelinin genç yaşta daha üst görevlere yükselmelerine imkân 
sağlanmakta ve kamuya dinamizm getirilmesi amaçlanmaktadır" denilmektedir. Bu gerekçenin 
hemen altında ise, Başbakanlık Müsteşan dahil çeşitli müsteşarlann, hâkim ve savcıların ve 
büyükelçiler ile daimî temsilciler gibi devletin en üst ve önemli görevlerinde bulunanların emeklilik 
yaş haddinin 65, üniversite öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddinin ise 67 olduğu belirtilmektedir. 
Şimdi, ya birinci gerekçe doğru değildir ya burada öne sürülen görevlerle bağlantılı şekilde belir
tilen görüş doğru değildir. 

Gerçekten kamuda bir dinamizm sağlanmak isteniliyorsa, gerçekten kamuda bir verimlilik ar
tışı ve olumlu bir yapı sağlanmak isteniliyorsa, o zaman, neden, devletin en önemli görevleri olan 
müsteşarlık gibi, hâkimlik ve savcılık gibi, diplomatlık gibi görevleri yapanlar bundan muaf tutul
maktadır? Kuşkusuz, buradaki çelişki, çok açık ortadadır. Amaç, gerekçede söylendiği gibi devlet 
kadrolarını gençleştirmek, çalışanlan, kamu yönetimini gençleştirmek ve kamuda dinamizm sağ
lamak değildir; eğer, böyle bir gerekçe olsaydı, bu önemli amaçtan, kuşkusuz, devletin en önemli 
görevlerinde bulunanlar da yararlandırılmak durumundaydı. İşte, bu noktadaki çelişki, aslında, bu 
yasa tasansının altındaki o gizli amacı çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Eğer bu çeliş
kiyi biraz incelersek, altında yatan ve daha önce de ne yazık ki birçok kere dile getirdiğimiz, ama, 
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AKP İktidarının, devlet kadrolarında, açıkça açıklamaya cüret edemediği zihniyetini egemen kıl
maktır; ana amaç, bu yasa tasarısıyla birlikte, ne yazık ki, AKP'nin -demin de söylediğim gibi- açık
lamaya cesaret edemediği, cüret edemediği zihniyetini egemen kılmaya çalışmak, kadrolaşmasını, 
yeniden, kamu yönetiminde sürdürmektir. 

Ne yazık ki, AKP Hükümeti, yedi aydan beri süren iktidarında, Türkiye'nin en iyi şekilde yetiş
miş, deneyimli, aydınlık, ülkemizi çağın ilerisine taşımaya kararlı tüm kadrolanyla kavga etmeyi 
bir ana amaç haline getirmiştir. Bu tüm kadrolan, deneyimli, tecrübeli, ileriye dönük çalışmalar 
yapmak isteyen kadrolan tasfiye etmek, AKP Hükümetinin en önemli amaçlanndan birisi haline 
gelmiştir ve bu yasa tasansı da onun en önemli örneklerinden birisidir. 

Yine, bir örneği burada vurgulamak istiyorum; AKP Hükümetinin bu, açıkça anlatamadığı, 
açıklayamadığı amacının bir önemli örneği de, önümüzdeki günlerde Genel Kurula getirileceği söy
lenen Yükseköğretim Kanunu tasansıdır. Ne yazıktır ki, Yükseköğretim Kanunu yasa tasansında 
da, yine, Türkiye'nin çağdaş değerlerine sahip çıkan, cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkan, ay
dınlık öğretim üyelerinin, aydınlık kadrolarının üniversitelerden tasfiyesi amaçlanmaktadır. 
Dolayısıyla, Türkiye'nin pek çok büyük sorunu varken, Amerika Ordusu Irak'ta Türk Ordusunun 11 
askerini tutuklarken, ekonomide işsizlik hızla yükselirken, insanlanmızın büyük çoğunluğu açlık 
sının altında yaşarken, hâlâ çiftçinin doğrudan gelir desteği ödenmemişken, kredi borçlan tasfiye 
edilmemişken, halkımızın günlük yaşantısını ilgilendiren pek çok sorun ortada dağ gibi dururken, 
bu sorunlann hiçbirisiyle ilgilenmeyip, sadece, ülkenin deneyimli, akil insanlannı üretimden söküp 
atmaya çalışmak, ülkenin kamu yönetiminden çıkararak ülke ekonomisini düşürmeye çalışmak, ne 
denli, ülke çıkarlanyla bağlantılı bir girişimdir, bir düzenlemedir, siz değerli AKP'li milletvekil
lerinin takdirlerine sunmak istiyorum. 

Yine, bu noktada, değerli AKP'li milletvekillerine bir soru sormak istiyorum. Sürekli, AKP'nin 
"AK Parti" olarak söylenilmesinden yanaşınız; "ak'lığı" vurgulamak istiyorsunuz. Acaba, Tür
kiye'nin bu en deneyimli, pınl pınl, yıllarca birikerek deneyim kazanmış o akil insanlannı üretim
den söküp almak, yönetimden söküp almak, ne denli, sizin ak olduğunuzu kanıtlayacaktır; AKP'nin 
ne kadar ak bir parti olduğunu kanıtlayacaktır? Bu soruyu, gerçekten, sizlere çok açık ve net bir 
şekilde sormak istiyorum. 

Bu çerçevede, demin konuşan değerli AKP'li milletvekili, bu yasa çerçevesinde, 61 yaşın 
emeklilik açısından çok uygun bir yaş olduğunu vurguladı. Bu da çok sübjektif, çok öznel bir söy
lem. Neden 61 yaş da, 60 yaş değil; neden 59 yaş değil, neden 62 yaş değil? Neye dayanarak 61 
yaşı söylüyorsunuz? Bakın, değerli milletvekilleri, bunlann hiçbiri haklı gerekçeler değil. Bunların 
hiçbiri sizin gerçek niyetinizi saklamaya çalışacak doğru ve bilimsel gerekçeler değil. 

Bu düşüncelerle, bu yasa tasarısına Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumsuz oy vereceğimizi 
tekrar vurgulamak istiyorum. Sözlerimi bitirmeden bir küçük dilekte bulunuyorum. Tarih tekerrür
den ibaret olmamalıdır. Hatayı, bir kere, geçen yasayla yapmaya çalıştınız; ama, lütfen, gelin, aynı 
hatayı bu tasanyla tekrarlamayın ve bu tasarıya olumlu oy vermeyin. 

Hepinize, bu düşüncelerimle saygılanmı sunuyorum; teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tomanbay. 
1 inci madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

tasarısının I inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. 
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Daha önce hükümet tarafından Meclise sevk edilen bu kanunla ilgili tasan burada yasalaşmış 
ve uygulamaya geçmişti; ancak, Anayasa Mahkemesinin 8.5.2003 tarihinde verdiği bir kararla 
yasanın yürürlüğü durdurulmuştu. Bunun üzerine, hükümet, Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi 
durdurma kararına neden olan gerekçeleri dikkate almadan, bu kanun tasarısını tekrar Yüce Mec
lisin gündemine getirmiş bulunuyor. Buna göre, 61 yaşında emeklilik öngörüyor; ancak, yürürlüğü 
durdurulan yasadan farklı, kademeli geçiş öngörülmektedir. 

Devletimize, bulundukları mevkilerde, görevlerde yıllarca hizmet etmiş bu insanları erken 
emekliliğe ayırmak, onların işiyle, ekmeğiyle oynamak, kamu yaran ilkesiyle uyuşmaz. 61 yaşın
daki bürokratımıza, memurumuza, öğretmenimize, kamu görevlimize, sanatçımıza "senin artık dev
lete verebileceğin bir şey yok, devlete bir katkı yapamazsın; yaş olarak buna müsait değilsin" demek 
için, önce Yüce Meclisin üyeleri -daha önce yasa konuşulurken de ifade etmiştim- yanındaki ar-
kadaşlanna baksın diye düşünüyorum. 

Özel hukuk hükümlerine göre, 61 yaşını doldurmasına rağmen, insanlar, her türlü sözleşmeyi 
izne tabi olmadan gerçekleştirebiliyorlar; bazı hukukî tasarruflan ise, sağlıklı olduklannı resmî 
mercilerde belgeleyerek 65 yaşından sonra da gerçekleştirebilmektedirler. Özel hukuk ve kamu 
hukuku arasında, anayasal bir hak olan çalışma özgürlüğü aleyhine neden böyle bir tezat 
yaratılıyor?! 

Aslında, bu tasannın amacı ortadadır. Hükümet, bu tasansıyla, yıllannı devlete vermiş kamu 
görevlilerini bulunduklan görevlerden alarak -üzgünüm; ama, maalesef böyle- kendisine yakın 
olanlan işbaşına getirmektedir. Sayın Genel Başkanınız, Sayın Başbakan, Antalya'da bir konuş
masında, bu konuda şikâyetlerini de size dile getirdi; ama, bu yasa, bir kez daha, farklı bir boyutuy
la Meclise getiriliyor ve buradaki sayı da, 2 116 kişiden bahsediyoruz. Gerçekten büyük bir acı bu. 
Hükümet, yargı kararlanyla onlann göreve iade olmalannın önüne geçmek ve ifade ettiğim gibi, 
yandaşlanna, kendi yakınlanna koltuk bulabilmek amacıyla, böyle bir düzenlemeyi, tekrar Meclise 
getirmiştir. 

Her konuştuğumuzda şunu dile getiriyoruz değerli milletvekili arkadaşlanm: Anayasanın üs
tünlüğünü. Anayasa Mahkemesi mademki, bunun uygulanmasında çalışanlar adına bir eksiklik gör
dü, bir kez daha, bunu başka bir senaryo yazarak sunmanın gerçekçiliği nerededir, Anayasaya say
gı nerededir diye düşünüyorum. 

Bu tasan yasalaşırsa, 61 yaşını dolduran 2 100 civannda kamu görevlisi, bu tasannın 2 nci 
maddesine göre kademeli olarak emekli olacaklar. Bu yaşa kadar devlete hizmet etmiş olan kamu 
görevlilerini dört yıl önce emekliye sevk ederek bütçe açıklannı azaltmayı hedeflemek, bu insan
lara büyük bir vefasızlıktır. 2 100 küsur insanımızı emekliye sevk ederek kaynak yaratma ya da 
gençleştirme projesi iddiasında bulunmak, ancak, sürpriz kaynaklanm var diyenlerin yapabileceği 
iştir. Bizler, bunu yapmamalıyız. Bu vefasızlık örneğini, öğretmenlerimize, bu ülkeyi taşıyan 
lokomotiflere, bürokratlara gerçekten yapmamalıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlanm; orman alanlarını, kıyı bölgelerini, okulları ve 
SİT alanlannı satma hedefinden sonra, kaynak yaratma uğruna, kamu görevlilerinin de işiyle oy-
namamalıyız. Kaynak yaratmak için, doğal değerlerimizi satmak, yaşadığımız çağın en önemli kay
nağı olan insan değerlerimizin görevlerine de son vermek gibi bir hedeften vazgeçmemiz gerekiyor. 
İnsan değerlerimizin görevlerine son vermeyin; bırakın, bu insanlar, yıllardır edindikleri bilgiyi, 
birikimi ve tecrübeyi, devletimizin ve milletimizin hizmetine sunsunlar. İktidar olarak siz de, bu bil
giden yararlanın, faydalanın ve acemilik yapmaktan vazgeçin. İktidarın en önemli özelliği, 
muhalefetle, sivil toplum örgütleriyle bir uzlaşma arayışı içerisine girmeden tasarıları yasalaştırma 
gayreti içerisinde olmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
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BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Hiçbir sivil toplum örgütüne, hiçbir konuda danıştığınız yok; ama, ben ve Türkiye biliyor ki, 

iki.sivil toplum örgütü olmasa, hükümetin ayakta durabilmesi mümkün değil. Ekonomiyi TOBB'a 
teslim ettik, dışişlerini deTÜSİAD'a teslim ettik; gerçek bu. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısı çıkarken, sanatçı arkadaşlarımızı -daha önce dile getir
dik- gözardı etmişsiniz ve gözardı edilmiş ve bu sanatçı arkadaşlarımızın sayısı, ilk etapta 36 
olacak, Ocak-Mayıs 2004'te 13 olacak ve 2005 yılına kadar da toplam 93 sanatçı arkadaşımız emek
li olacak. Bu arkadaşlar, birçoğunuzun, tiyatro sanatçısı olarak, sinema sanatçısı olarak izlediği in
sanlar. Bunlar, Can Gürzaplar, Çetin Tekindorlar, Erhan Gökgücüler, Tuncer Necmioğlular; yani, 13 
kişiyi, 36 kişiyi, devlet tiyatrosundan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından, şehir tiyatroların
dan emekli ettiğimizde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, önerge sahiplerinden birisi de sizsiniz. Bu konuda bir değişiklik 

önergesi vermişsiniz. Şimdi sürenizi uzatmayacağım; eğer, konuşmak istiyorsanız, o zaman tamam
larsınız. Lütfen, teşekkür eder misiniz Genel Kurula. 

BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Pekâlâ; teşekkür ediyorum. 
Avrupa Birliği ülkelerinde bunun örnekleri vardır. Bu konuda ilgilerinizi sanatçılar adına rica 

ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 208 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin (b) fıkrasını değiştiren fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Enis Tütüncü Berhan Şimşek İzzet Çetin 
Tekirdağ İstanbul Kocaeli 

Zülfü Livaneli Mustafa Gazalcı 
İstanbul Denizli 

"b) Üniversite öğretim üyelerinin ve Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12, 13 ve 14 ün
cü maddelerinin kapsamına dahil Devlet Tiyatro, Opera ve Balesi sanatkar memurları, Cumhurbaş
kanlığı Senfoni Orkestrası sanatkar üyeleri ve belediye opera ve tiyatroları, şehir ve belediye kon
servatuar ve orkestralarının sanatkar memurları ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili mer
kez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları ile Devlet sanat
çılarının görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67, hakim ve savcılar ile Dışiş
leri Bakanlığında görevli büyükelçi ve daimi temsilcilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini 
gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Önerge sahipleri, önergeleri üzerinde konuşacaklar mı; yoksa, gerekçeyi okutayım 
mı? 

MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, Zülfü Livaneli konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Sayın Livaneli, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ÖMER ZÜLFÜ LİVANELİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
Biraz önce Sayın Dışişleri Bakanımız başka bir konuda burada konuşma yaparken dediler ki: 

"Bizim amacımız bağcı dövmek değil, üzüm yemek." Aynı mantığı burada da uygulamalarını bütün 
milletvekillerinden istirham ediyorum. Gerçekten amacımız bağcı dövmek değil, üzüm yemek; çün
kü, insanlarımızı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi daha erken emekli etmenin birkaç boyutu 
var. Bu olaya, daha önceki CHP sözcüleri çeşitli şekillerde değindiler. 

Bunun bir boyutu da, tabiî, hak ihlaline giriyor ve insanların hakları ihlal ediliyor; ama, bu 
meseleyi, biz, sadece hak ihlali açısından da ele alamayız. Üzüm yemek için, mutlaka bu konuda 
daha dikkatli olmamız gerekiyor. Deneyimin, tecrübenin ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlat
maya gerek yok sanırım. 

Bir de, kültür alanında çalışan insanlann, sanat alanında çalışan insanlann bu yasaya dahil edil
mesi, gerçekten bizi çok yaralayacak bir tutum; sadece o insanların haklan açısından değil, Tür
kiye'nin yoksullaşması açısından. Biliyorsunuz, biz, durmadan ekonomik krizlere sürükleniyoruz, 
siyasî krizlere sürükleniyoruz. Benim anlayışıma göre ve kesin inancıma göre, bu krizlerin hepsinin 
altında kültür krizimiz var. Kültür krizi ve buna bağlı olarak ahlak krizi, bizi, hem dünyada 
imajımızı sarsan bir noktaya sürüklüyor hem de Türkiye'de krizlere sürüklüyor. 

Bu bakımdan ben diyorum ki, biraz önce verdiğimiz önergedeki gibi, sanatçılan, kültür adam-
lannı özellikle bu kapsamın dışında tutmak gerekiyor; çünkü, düşünün, bir piyes seyredeceksiniz -
tiyatro önemli bir koldur- ya da bir film seyredeceksiniz, orada, yaşlı rolü olmaz mı, olur; dede rolü 
olmaz mı, olur; baba rolü olmaz mı, olur; ama, sizin çıkaracağınız bu yasadan sonra, demek ki, film
lerimiz hep orta yaşlı ve gençlere göre olacak. Mesela, bir dede rolü oynanamayacak ya da makyaj
la oynanmak zorunda kalınacak. 

Uluslararası şöhretlerimiz var, uluslararası piyanistlerimiz var, sanatçılanmız var. Şimdi, 
düşünün bir Tamburi Cemil Bey, böyle bir virtüözü, 61 yaşına geldi diye emekli mi edeceksiniz?! 
Şerif Muhittin Targan'ı emekli mi edeceksiniz eğer bu yasaya uygun olsaydı; yaşasalardı rahmet
liler?! İdil Biret'i emekli mi edeceksiniz?! Bazı sanatçılar, en büyük eserlerini 60 yaşından sonra 
vermiştir; aydınlanma çağının en önemli eseri Candide, Voltaire'in 65 yaşında yazdığı bir eserdir; 
Gothe'nin, nice yıllardan sonra, 80 yaşında eserler verdiğini biliyoruz. 

Bu bakımdan, ben, bu kültür ve sanat insanlanmızı onurlandırmak gerekirken, onları emekli et
menin gereğini anlayamıyorum. Biliyorsunuz, çok önemli bir söz vardır "marifet, iltifata tabidir" 
derler. Biz, sanatçılarımızı, gözümüzün bebeği gibi koruyacağımıza, onları emekli etmeye 
çalışıyoruz. 

Aslında, fizikî kabiliyetlerden, fizikî melekelerden, aklî melekelerden söz ediliyor. Benim 
sözünü ettiğim konuda, bu bile o kadar önemli değil; çünkü, bu insanlann birer sembol olarak, birer 
isim olarak durmaları, genç kuşaklar üzerinde yaratacakları o duygusal, o geçmişten alınan kültürün 
geleceğe taşınmasının köşe taşları olmaları, onlan sembolize etmeleri bile bizim açımızdan çok 
önemli bir şey. Elbette, yurt dışındaki büyükelçilerimiz açısından da bu çok önemli. Biliyorsunuz, 
yurt dışında büyükelçilerimiz büyük birikimlerle yetişiyorlar, diplomatlarımız büyük birikimlerle 
yetişiyorlar ve orada kurdukları ilişkilerle, yabancı dil hâkimiyetiyle Türkiye'yi temsil ediyorlar. 
Şimdi, burada da, bizim, 61 yaşına gelen insanların, büyükelçilerimizin emekli edilmesi ve yer
lerine yenilerinin gönderilmesi gibi bir anlayışı uygulamamamız gerektiğini düşünüyorum. 
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Biliyorsunuz, siyasî iktidarlar gelip geçiyor. Şu anda, biz, elbette AKP iktidanndayız; ama, 
ilelebet bu devam etmeyecek. Her gelen hükümet, burada, bu şekilde kadrolan değiştirmek, bunun 
için emeklilik yaşlarıyla oynamak, bunun için kamu yönetimi sistemiyle oynamak gereğini duyar
sa, gerçekten, bu işin sonunu bulamayız. 

Bu bakımdan, ben, değerli milletvekillerinden özellikle rica ediyorum, madem maksadımız 
bağcı dövmek değil, üzüm yemek; bu üzümü bize en iyi şekilde sunan sanatçıları, kültür adamlannı 
ve savcılanmızı, büyükelçilerimizi, hiç olmazsa, bu yasanın dışında tutalım. 

Çok teşekkür ederim efendim. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Livanelli. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı önergeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 215.-40 inci madde kapsamında bulunan iştirakçilerden; 
a) Bu Kanunun yayımı tarihinde; 
1. 61 yaşını doldurmuş olup 62 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren 6 ay, 
2. 62 yaşını doldurmuş olup 63 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren 5 ay, 
3. 63 yaşını doldurmuş olup 64 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren 4 ay, 
4. 64 yaşını doldurmuş olup 65 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren 3 ay, 
b) Bu Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmalanna; 
1. 1 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurduklan tarihten itibaren 5 ay, 
2. 1 aydan fazla 2 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurduktan tarihten itibaren 4 ay, 
3. 2 aydan fazla 3 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurduklan tarihten itibaren 3 ay, 
4. 3 aydan fazla 4 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurduklan tarihten itibaren 2 ay, 
5. 4 aydan fazla 5 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurduklan tarihten itibaren 1 ay, 
Süreyle ve 65 yaşını doldurduklan tarihi geçmemek üzere görevlerinde kalırlar. 
BAŞKAN - Geçici madde 215 üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Aydın Millet

vekili Sayın Mesut Özakcan; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET MESUT ÖZAKCAN (Aydın) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansının 2 nci maddesinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen, daha sonra, aynen tekrar çıkanlan, bu defa, 
Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurmasıyla bazı değişikliklerle Meclisimize yeniden gelen 
tasanyı görüşüyoruz. 
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Anayasa Mahkemesi, 4839 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun emeklilik yaşını 65'ten 61'e düşüren hükmünün, esas hakkında karar 
verilinceye kadar, yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin bu karan 
sonucunda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda, Emekli Sandığı iştirak
çilerinin görevleriyle ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddine ilişkin bir düzenleme kal
mamıştır. Bu durumda, kamu düzenini ihlal edecek nitelikte hukuksal bir boşluk doğmuştur. Bu 
hukuksal boşluğu gidermek üzere gerekli kanunî düzenlemenin kısa sürede yapılması elbette gerek
mektedir. Bunun için, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 4839 sayılı Kanunla değiş
tirilmesinden önceki 40 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hükmün tekrar getirilmesi sorunu 
çözebilirdi; ancak, tasanda emeklilik yaşı 61 olarak belirlenmekte, bu defa bir geçiş dönemi ön
görülmektedir. 

Madde gerekçesinde, bu düzenlemeyle, kamu personelinin, genç yaşta daha üst görevlere yük
selmelerine imkân sağlanacağı ve kamuya dinamizm getirileceği ifade edilmek suretiyle, bu 
kanunun esas amacının kamuda kadrolaşmanın olduğu açıkça ortaya konulmuş olmaktadır. 
Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmuş olanlar için 4 kademe belirlenmiş ve altı aydan üç 
aya kadar birer aylık aralıklarla değişen bir geçiş dönemi tespit edilmiştir. Geçici 215 inci maddenin 
gerekçesinde, bu düzenlemeyle makul bir geçiş dönemi öngörüldüğü belirtilerek, kamu görev
lilerinin hemen emekli edilmelerinden kaynaklanacak maddî ve sosyal olumsuz neticelerin en aza 
indirilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir. Demek oluyor ki, Bakanlar Kurulu da, kamu görev
lilerinin hemen emekli edilmeleri sonucunda doğabilecek maddî ve sosyal olumsuz neticeleri 
peşinen kabul etmekte; ancak, bunlan en aza indirmek için hemen emeklilik yerine, altı aya kadar 
uzayabilecek bir geçiş dönemi öngörmektedir. Anayasanın, 2 nci maddesinde, Türkiye Cum
huriyetinin sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş; 5 inci maddesinde, kişilerin ve toplumun 
gönenç, huzur ve mutluluğunu sağlamak; insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerek
li koşullan hazırlamaya çalışmak, devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmış; 60 inci mad
desinde de, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, devlet, sosyal 
güvenliği sağlayacak önlemleri almak ve gerekli örgütü kurmakla görevlendirilmiştir. 

Sosyal güvenliği sağlamak için kurumsal yapılaşmayı gerçekleştiren devlet, bunu korumakla 
da yükümlüdür. Bu yükümlülük nedeniyle, sosyal güvenlik kurumlan, devletin yönetimi ve 
denetimi altındadır. Sosyal güvenlik kuruluşlan, finansman açıklanyla karşılaşmamak ve devlete 
yük olmamak için, bilimsel kurallar ve yöntemlerle yönetilmek zorundadır. Bu yönetimin zorunlu 
sonucu, sosyal güvenlik kurumlarının aktuaryel denge hesabına dayanması gerekliliğidir. 

Getirilen yasa tasansıyla, zorunlu emeklilik yaş sının düşürülerek, binlerce iştirakçinin daha 
erken emekli edilmesi, giderek, malî güçlük içine düşürülecek olan Emekli Sandığının yükünü daha 
da artıracaktır. Türkiye'nin demografik yapısı konusunda veri olarak kabul edilen resmî belgelere 
göre ortalama yaşam süresi yükselmektedir; buna bağlı olarak insanlann daha geç emekli edilmeleri 
gerekirken, yaş sınınmn aşağı çekilmesi sosyal gelişmeye uygun düşmemektedir. 

Hukuksal statüleri yasayla oluşturulan ve bu statü kurallanna güvenerek geleceklerini tasar
layan kamu görevlilerinin emekli edilmeleri, onlan, maddî ve sosyal yönden zedeleyecektir. Bu 
durum, hukuk güvenliği ve istikranyla da bağdaşmayacaktır. 

Söz konusu kanun tasarısında, 4827 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçelerindeki husus-
lann bir ölçüde dikkate alındığı anlaşılmakta; fakat, kamu görevlilerinin hemen emekli edilmeleri 
yerine, azamî altı aylık bir geçiş dönemi öngörülmektedir; ancak, bu geçiş döneminin yeterli ol
duğunu iddia etmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, görüşmekte olduğumuz kanun tasansının, 
61 yaşla ilgili hükümlerinin Anayasanın 2 nci ve 5 inci maddelerine aykın olduğu, emeklilikte yaş 
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haddinin, eskiden olduğu gibi, 65 olarak kabul edilmesi halinde, hukuksal boşluğu giderecek geçici 
217 nci maddede getirilen düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığı görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar, birçok yasa tasarımız, Sayın Cumhurbaş
kanımızdan döndü ya da Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Elbette, veto edilmeden, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmeyen yasa tasarıları için, Yüce Meclisimizin yaptığı çalışmalarda çalışma 
verimi yüzde 100'dür; ama, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Anayasa Mahkememizden dönen bu 
yasa taşanları için ise, maalesef, Meclisimizin çalışma verimi, giderek daha bir azalmakta; eğer, 
Sayın Milletvekilimiz Oya Araslı'nın söylediği gibi, bu yasa tekrar döner gelirse, bu Meclisin çalış
ma randımanının -veriminin- yüzde 25'lere kadar düştüğünü söylemek mümkün olabilecektir. 

Geçtiğimiz haftalarda, AKP Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz, Yüce Meclisimizin, 
gece-gündüz demeden, tatil demeden çalıştığını söylediler; doğrudur; ancak, AKP Hükümetinin 
sürekli yanlışlarından dolayı, çalışma verimi, az önce söylediğim gerekçelerle, düşmüştür, düşmek
tedir. Bir kanun tasarısını Meclisten geçirmek için harcanması gereken mesainin 2 katını, 3 katını 
hep birlikte, burada, harcamak durumunda kalıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha verim
li çalışabilmesi için, hükümetin, Cumhuriyet Halk Partisinin uyarı ve önerilerini de dikkate alarak 
yanlış yapmakta ısrar etmekten vazgeçmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclise ve hepinize yürekten sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Teşekkür ediyorum; sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 215 inci madde üzerinde 1 adet öner

ge vardır; önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 215 
inci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk İpek Sedat Kızılcıklı Ünal Kaçır 
Ankara Bursa İstanbul 

Muzaffer Gülyurt Mahmut Uğur Çetin Oya Araslı 
Erzurum Niğde Ankara 

Oğuz Oyan 
İzmir 

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde 
bulunanlardan, bu madde uyarınca emekliye sevk edilenler hakkında ek 68 inci maddenin birinci 
fıkrasında öngörülen iki yıllık süre aranmaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, önergeniz üzerinde konuşacak mısınız; yoksa, gerekçeyi mi 

okutayım? 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde 

bulunanlann, bu tazminatlan emeklilikte hak edebilmek için gerekli olan süreleri yaş hadlerinin 
65'ten 61'e indirilmesi nedeniyle, dolduramayanların mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 
oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda geçici 215 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici 216 ncı maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 216. - 17.4.2003 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan, yaş haddi nedeniy

le emekliye sevk edilmeleri gereken tarihteki fiilî hizmet süreleri emekli aylığı bağlanması için 
gerekli süreden az olanlar, 65 yaşını dolduracaklan tarihi geçmemek üzere, emekli aylığına hak 
kazanmak için gerekli hizmet süresini dolduruncaya kadar görevlerinde kalırlar. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Geçici 216 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Geçici 217 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 217. - 3.4.2003 tarihli ve 4839 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön

ce görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurduklan tarih olan iş
tirakçiler hakkında, 10.5.2003 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında geçen sürede de emek
lilik yaş haddi 65 yaşını doldurduklan tarih olarak uygulanır." 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kabul edilen geçici 215, 216, 217 nci maddeler doğrultusunda 2 nci mad

deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - 5434 sayılı Kanunun değişik 40 inci maddesinin (a) fıkrası ile geçici 213 ve 214 

üncü maddeleri yürürlükten kaldınlmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasansının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Burhan Kuzu Eyüp Fatsa Haluk İpek 

İstanbul Ordu Ankara 
Şükrü Önder Ayhan Sefer Üstün 

Yalova Sakarya 
"Madde 3.- 5434 sayılı Kanunun değişik 40 inci maddesinin (a) fıkrası ile geçici 213 üncü 

maddesi ve 214 üncü maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, takdire bırakıyoruz. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım efendim? 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu değişiklik önergesiyle hak ettiği aylığı ve tazminatı alabilmesi için gerekli olan iki yıl o 

kadroda çalışma şartının yerine getirilmesine kısa bir süre kalmış olanların mağduriyetlerinin ön
lenmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddenin oylamasını yapmadan önce, bir yoklama 

talebi vardır. 
Şimdi, yoklama talebinde bulunan milletvekillerinin isimlerini okuyup, burada olup olmadık

larını tespit edeceğim. 
Mustafa Özyürek?.. Burada. 
Oğuz Oyan?.. Burada. 
Oya Araslı?.. Burada. 
Haşim Oral?.. Burada. 
Mehmet Tomanbay?.. Yok. 
Osman Kaptan?.. Burada. 
Mustafa Gazalcı?.. Burada. 
Feridun Baloğlu?.. Burada. 
Birgen Keleş?.. Burada. 
Ramazan Kerim Özkan?.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Tekabbül ediyorum. 
Osman Özcan?.. Burada. 
Mesut Özakcan?.. Burada. 
Mehmet Boztaş?.. Burada. 
Bihlun Tamaylıgil?.. Burada. 
Hüseyin Ekmekçioğlu?.. Burada. 
Muzaffer Kurtulmuşoğlu?.. Burada. 
Tuncay Ercenk?.. Burada. 
Tacidar Seyhan?.. Burada. 
Vedat Yücesan?.. Burada. 
Mehmet Ali Ankan?.. Burada. 
Halil Akyüz?.. Burada. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
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Yalnız, yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımız sisteme girmesinler. 
Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

4. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/625) (S. Sayısı: 208) (Devam) 

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - Bu Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 216 nci mad

de 17.4.2003 tarihinde, geçici 217 nci madde 10.5.2003 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 208 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk İpek Telat Karapınar Ali Aydınlıoğlu 

Ankara Ankara Balıkesir 
Mehmet Fehmi Uyanık Süleyman Gündüz Murat Yıldırım 

Diyarbakır Sakarya Çorum 
"MADDE 4. - Bu Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 216 nci mad

de 17.4.2003 tarihinden, geçici 217 nci madde 10.5.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer mad
deleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. " 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Maddeye açıklık getirmek amacıyla bu düzenleme yapılmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylamadan önce, aleyhinde, İzmir Milletvekili Sayın 

Oğuz Oyan'ın söz talebi vardır. 
Buyurun Sayın Oyan. (CHP sıralarından alkışlar) 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz yasa tasarısının 

tümü üzerindeki oylamaya geçmeden önce, aleyhte söz almış bulunuyorum. 
Bu yasa tasarısı daha önce iki kez görüşüldü, Anayasa Mahkemesinde -eski haliyle- esastan 

görüşülmeye devam ediyor ve bugün, biz, burada, bu tasarının yeni şeklini görüşüyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin demografik ve sosyal koşullan, emekliliğe hak kazanma 

yaşının düşük tutulmasını gerektirmektedir. Biz, bu nedenle, şimdiye kadar, emekliliğe hak kazan
ma yaşının düşük olmasını her zaman talep ettik; böylece, isteğe bağlı emeklilik teşvik edilmiş ol
maktadır. Ancak, Türkiye'de, yine, nitelikli eleman yeterliliği açısından baktığımızda, çalışma hak
kının erken yaşlarda elde edilmesi hem çalışanlann çalışma hakkını ellerinden almakta, dolayısıy
la, yaşa dayalı bir ayırımcılık yapmakta hem de kamunun nitelikli eleman yetersizliği sorununu 
daha da büyüten bir olguya yol açmaktadır. 

Öte yandan, Türkiye'de, bu getirilen düzenlemeyle, burada defalarca ifade edildiği gibi, aktuar-
yel dengenin daha düzenli bir hale getirilmesi değil, tam tersine, aktif-pasif sigortalı dengesinin 
bozulmasıyla, emeklilik ikramiyelerinin gündeme gelmesiyle, bu dengeyi bozan bir uygulama gün
deme gelecektir. 

Tabiî, sıkıntılar bunlarla bitmemektedir. Türkiye'de, kamuda çalışanların tabi olduğu çok çeşit
li emeklilik düzenlemeleri vardır ve şimdi, biz, burada, bunlara yeni bir düzenleme getirmiş 
oluyoruz. Kamu çalışanlan arasında eşitsizlik bu tasannın yasalaşmasıyla biraz daha büyümüş 
olacaktır. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu dururken, bunun yanında 2802 sayılı Hâkim ve Sav
cılar Kanunu dururken, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu çalışırken, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası varken, sözleşmeliler için 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name varken, biz, burada, bu tasanyla, bir de istisnaları da içeren yeni bir düzenleme getiriyoruz. 
Böylece, kamu çalışanlan arasındaki farklılıklan artınyoruz, kamu çalışanlarının tabi olduğu 
düzenlemeleri içinden çıkılmaz bir şekilde çeşitlendiriyoruz. 

Esasen, kamu çalışanları arasında çok ciddî başka farklılıklar da var. Sadece sosyal güvenlik 
açısından değil, genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri, eğitim ve öğ
retim, avukatlık, din hizmetleri, emniyet hizmetleri, yardımcı hizmetler, mülkî idare, millî istihbarat 
hizmetleri sınıflan arasında, zaten, çok sayıda farklılık vardır. Şimdi, biz, bunlara bir de emeklilik 
yaşı itibariyle yeni bir farklılık getirmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, devletin sosyal güvenlik düzenlemeleri, ilgili toplum kesimleriyle yap
tığı bir sosyal sözleşmedir. Bu sosyal sözleşme, tek taraflı olarak, hak sahibi aleyhine devlet tarafın
dan bozulamaz. Burada bir düzenleme yapılacaksa, bu, ancak bu yasanın çıktığı tarihten itibaren 
başlamak üzere bir yeni yaş sınırı olabilirdi. Bunun doğru ya da yanlış olduğunu yine tartışırdık; 
ama, eğer bir hukuk devleti varsa, eğer bir sosyal devlet varsa, bu tür düzenlemeler, bir sosyal akit 
olan bir sözleşmeyi hak sahipleri aleyhine yeniden bozan düzenlemeler olamaz; bu, bir sosyal 
hukuk devletinde yer alamaz. 

O nedenle, biz, burada, İktidar Partisinin değerli milletvekillerinden, sözlerinde, gerekçeleri 
açıklarken "yaşlılık eşittir verimsizlik" türü basit formülasyonlardan kaçınarak ya da özrü kabahatin-
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den büyük açıklamalar yapmaya gitmeyerek, hiç olmazsa, esas niyetlerini ortaya koymalarını bekler
dik. Burada esas niyetin kadrolaşma niyeti olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır; çünkü, sadece 
çıkacak bu kanunla değil, Diyanete 15 000 ilave kadro verilmesiyle, önümüzdeki günlerde getiril
mesi düşünülen YÖK'le ilgili düzenlemenin geçici maddesinde, rektörden anabilim dalı başkanına 
kadar bütün akademik ve idarî görevlerde bulunanların açığa alınarak, 26 000'e yakın kamu 
çalışanının, eğitim çalışanının yerlerinin değiştirilmesiyle, çok ciddî bir kadrolaşma ve birtakım 
kurumlan ele geçirme çabası içerisinde olunduğunu görüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oyan, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Bu nedenle, burada, son olarak, bu uyanyı yapmak istedim. 
Burada, AKP sözcüsünün dile getirdiği gibi, vatandaş-müşteri ilişkisi kurulamaz. Eğer, böyle 

bir ilişki kursaydık, o zaman, burası da, müşterilere hizmet eden bir şirketin genel idare meclisi ya 
da şirket daimî genel kurulu olurdu. Biz, burada, toplumun bütün kesimleri adına ve onların hak
larını korumak adına yasama faaliyeti sürdürüyoruz ve sürdürmeliyiz. 

Temeli olmayan, dayanaksız gerekçelerle, yaşa dayalı ayırımcılık yapan ve kadrolaşmayı 
hedefleyen, AB standartlarına hiçbir şekilde uymayan böyle bir düzenlemenin buradan çıkmasının, 
bu yasama kurumu adına büyük bir talihsizlik olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oyan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yar

dımlaşma ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
müzakeresine başlayacağız. 

5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve işbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/450) (S. Sayısı: 104) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon -Dışişleri Komisyonu- yetkilisi bulunmadığından, uluslararası 

anlaşmaların görüşmelerine devam edemiyoruz. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 9 Temmuz 2003 

Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 20.36 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Kula Mensucat Şirketine banka kredisi verilip 

verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet 
Bakanı Vekili Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/535) 

flJRKLYEİÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı delaletlerinizle Devlet Bakam Sayın Ali BABACAN 
tarafından yazdı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

mt GÖKSU I 
Adıyaman Milletvekili 

1. Bankalardan Kredi verilirken, kredi talebinde bulunan şirketlerin, 

hangi kriterlerine dikkat edilmektedir? 

2. Bu Şirketlerin finansal yeterliliklerini hangi birim takip etmektedir? 

3. Ziraat Bankasf ndan veya Halk Bankasından, Kula Mensucat'a kredi 

verilmiş midir? Kula Mensucat' m finansal durumu kredi almaya 

yeterli midir? 

4. Eğer Kula Mensucat' a kredi verildiyse ne kadar kredi verilmiştir? Bu 

krediyi hangi banka vermiştir? 

5. Kredi verildiyse bu krediler sözü geçen firma tatarından geri ödenmiş 

midir? 

6. Kredi verildiyse verilen bu kredi mevzuata uygun mudur? 

7. Uygun değilse krediyi veren bürokratlar hakkında bir işlem yapıldı mı? 

Yapıldıysa ne tür bir işlem yapıldı? Yapılmadıysa herhangi bir işlem 

yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI ;B.02.1.HM.O.EKA-02.03-01/ 03.0103* 4 1 4 7 0 
KONU: Soru önergeleri Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği, 
Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanfığı'nın 28.5.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-1754 sayılı yazısı 

İlgide kayıtlı yazıda, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu 
tarafından tevcih edilen 7/535-1755/7367 no'lu yazılı soru önergelerinin 
suretleri ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandırılması talep 
edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben Ziraat Bankası ve Halk Bankası yazısı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

M. Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı, Başbakan Yrd. 

Devlet Bakan V. 
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T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

Genel Müdürlüğü 
SERMAYE: 2.5O0.0Ö0.O00.000.Ö0Ö TÜRK LİRASI 

SAYI :B.Q2.2.TZB.05.04.02.Û1 Genel No: 3 d 011 Ankaral6/.t/2003 
KONU : Soru önergesi hk. Özel No: U « 5 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZÎNE MÜSTEŞARLIĞIMA 
ANKARA 

İLGİ: T.C. Devlet Bakanlığımın 29.05.2003 tarih ve 1986 sayılı yazısı 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu tarafindan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına verilen 7/535-1755 sayılı soru önergesinde yer alan 1. ve 2. sorulann yanıtlan ilişikte 

sunulmuştur. 

Soru önergesinde yer alan diğer sorulara ilişkin bilgi ve belgeler 12.03.2003/515 ve 

22.05,2003/1040 sayılı yazılanmız ile Müsteşarlığınıza; 01.05.2003/81 sayılı yazımız ile de 

T.C. Devlet Bakanlığına iletilmiş olmakla birlikte, konunun gizlilik kuralı kapsamında 

değerlendirilmesini takdirlerinize arz ederiz. 

Ek: 4 $1 sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A Ş . 

' Mustafa NAZLIOĞLU Mehmet MUMCUOĞLU 
Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Murahhas 

Üyesi 
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Ek:l 

Cevap: l 

Bankamızdan ticari kredi talebinde bulunan firmalar; Bankalar Kanunu, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve diğer yasal düzenlemeler ile Bankamız kredi 

politikalan ve amaçlan doğrultusunda oluşturulan Ticari Krediler Mevzuatı'nda belirlenen kriterler 

dahilinde değerlendirilmektedir. 

Cevap: 2 

Bankamızda firmaların fınansal yeterliliklerinin tespitine ilişkin değerlendirme raporları, 
Yeniden Yapılandırma Süreci öncesinde Kredi Değerlendirme ve İstihbarat Daire Başkanlığı'nca, 
Yeniden Yapılandırma Süreci sonrasmda ise ilgili Pazarlama Daire Başkanlığı'nca 
hazırlanmaktadır. 

IHHALKBANK 
" V TÜRKİYE HALK BANKASI A.$. 

S«.-may«i; I,2»,O00.0O0,0O0.O0O.-TL 

BİRÎM :Bilanço Konsalidasyon ve Dış Raporlama Tarih :09.06.2003 
SAYI :83 İşaretimiz :YDO/NE 
KONU :Som Önergesi, 

T.CDEVLET BAKANLIĞI 
(ALÎ BABACAN) 

İlgi: 29.05.2003 tarih, B.02.0.006/ (16) 1986 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun 7/535-1755 evrak kayıt no'lu soru önergesine ait 
Bankamız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT GÖKSU'NUN 
7/535-1755 EVRAK KAYIT NO'LU SORU ÖNERGESİNE AİT 

BANKAMIZ CEVABI 

Soru : 1 - Bankalardan kredi verilirken, kredi talebinde, bulunan şirketlerin hangi 
kriterlerine dikkat edilmektedir. 

Cevap : 1 - Kredi verilirken şirketlerin mali (bilanço ve gelir gider tablosu verileri) 
ve mali olmayan (firmanın moralitesi, sektörü, firmanın sektör içindeki yeri, 
potansiyeli, iş yaptığı firmalar ve firmanın kredilendirilmesini olumlu veya 
olumsuz yönde etkileyecek her türlü bilgi, belge, görüş) verileri dikkate 
alınmaktadır. 

Soru: 2 - Bu Şirketi erin fmansal yeterliliklerini hangi birim takip etmektedir? 

Cevap: 2 - Şirketlerin fmansal yeterlilikleri finna hakkında yapılan FİAR (Firma 
İstihbarat ve Analiz Raporu) ile tespit edilmektedir. 

Soru: 3 - Ziraat Bankası'ndan veya Halk Bankası'ndan, Kula Mensucat'a kredi 
verilmiş midir? Kula Mensucat'ın fmansal durumu kredi almaya yeterli midir? 

Soru: 4 - Eğer Kula Mensucat'a kredi verildiyse ne kadar kredi verilmiştir? Bu 
krediyi hangi banka vermiştir? 

Soru: 5 - Kredi verildiyse bu krediler sözü geçen firma tarafından geri ödenmiş 
midir? 

Soru: 6-Kredi verildiyse verilen bu kredi mevzuata uygun mudur? 

Soru: 7 - Uygun değilse krediyi veren bürokratlar hakkında bir işlem yapıldı mı? 
Yapıldıysa ne tür bir işlem yapıldı? Yapılmadıysa herhangi bir işlem yapmayı 
düşünüyor musunuz ? 

Cevap: 3, 4, 5, 6, 7 - Anılan maddelerde adı geçen firma ile ilgili sorular, 
Bankalar Kanunu'nun 22 / 8 maddesi uyarınca Banka ve müşteri sırrı kapsamında 
olduğundan dolayı cevaplandırılamamıştır. 
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2 - istanbul Milletvekili Emin Şirin'in, resmî davetlere çağrılan basın mensuplarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/581) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ih* *W £^ 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın \..,,.,...., •-, :,\-- .-,;• •; V I tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02JLL2ÛÛ3 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1 - Başta, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay olmak üzere 
verilen bütün resmi davetlere hangi gazete ve televizyon kuruluşları davet 
edilmektedir? Davetlere çağırılan basın mensupları ve televizyon 
kuruluşları arasında ayırım yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bu uygulama 
hangi gerekçeye dayandırılmaktadır? 

2- Kıbns ve Irak konusunda, tarafınızca görüş alış verişinde bulunmak üzere, 
ulusal gazete ve televizyonların üst düzey yöneticilerinin davet edildiği 
"bilgilendirme toplantısına" Milli Gazetecin çağırılmadığı doğru mudur? 
Doğru ise, bu ayırım neye dayandırılarak yapılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı MlUtollfOll ANKARA 
Konu: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TOMM Başk.mn, 28.05.2003 tarih ve KAN.KARmA.Ot.O,GNS,0.!0.00,02-
7/581-1805/7417 sayılı yazısı. 

b) TBMM BaşLûin, 23.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.OLO.GNS.0.10.00.02-
1769 sayılı yazısı. 

c) Başbakanlığın 02.06.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-160-14/2407 sayılı 
yazısı 

d) Başbakanlığın 25.06.2003 tarih ve B.02.0.KKC.Ö.12/106-160-14/2857 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasım istediği, 7/581-1805 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AMŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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Sorul: 

Başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay olmak üzere verilen bütün resmi 
davetlere hangi gazete ve televizyon kuruluşları davet edilmektedir? Davetlere çağırılan basın 
mensupları ve televizyon kuruluşları arasında ayırım yapılmakta nudır? Yapılıyorsa bu 
uygulama hangi gerekçeye dayandırılmaktadır? 

Cevap 1: 

Bakanlığımızca düzenlenen faaliyetlere katılım hususunda basın mensuplarımız veya 
televizyon kuruluşlarımız arasında herhangi bir aynm yapılmamaktadır. 

Soru 2: 

Kıbrıs ve Irak konusunda, tarafınızca görüş alışverişinde bulunulmak üzere, ulusal 
gazete ve televizyonların üst düzey yöneticilerinin davet edildiği "bilgilendirme toplan tısına" 
Milli Gazete'nin çağrılmadığı doğru mudur? Doğru ise, bu aynm neye dayandırılarak 
yapılmıştır. 

Cevap 2: 

Bakanlığımızca organize edilen bilgilendirme toplantılarına basın kuruluşlarımızın 
katılımı açısından basın kuruluşİanmız arasında herhangi bir aynm yapılmamaktadır. 

Soru 1. Başta, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay olmak 
üzere verilen bütün resmi davetlere hangi gazete ve televizyon kuruluşları 
davet edilmektedir? Davetlere çağırılan basın mensupları ve televizyon 
kuruluşları arasında ayırım yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bu uygulama 
hangi gerekçeye dayandırılmaktadır? 

Cevap 1. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevi gereği tüm 
medyaya ve medya mensuplarına alt bilgileri kaydetmektedir. Bu bilgiler resmi 
kurumlardan talep edilmesi halinde eksiksiz olarak sunulmaktadır. Ancak resmi 
kurumların çeşitli vesilelerle düzenledikleri organizasyonlara davetli listesi 
oluşturmak Kurumumuz görev alanına girmemektedir. Davet edilecek medya 
mensuplarının tespiti o daveti veren kurumun kendi inisiyatifinde bulunmaktadır. 

Soru 2. Kıbrıs ve Irak konusunda, tarafınızca görüş afiş verişinde bulunmak 
üzere, ulusal gazete ve televizyonların üst düzey yöneticilerinin davet 
edildiği "bilgilendirme toplantısına" Milli Gazete'nin çağırılmadığı doğru 
mudur? Doğru ise bu ayırım neye dayandırılarak yapılmıştır? 

Cevap 2. Sayın Başbakanımızın düzenlemiş olduğu Kıbrıs ve Irak konusundaki 
bilgilendirme toplantısına davetli listesi oluşturulması görevi Genel 
Müdürlüğümüze tevdi edilmemiştir. 
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3. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, kamu bankalarının yabancı ülkelerdeki bankalar
da bulunan mevduatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dev
let Bakanı Vekili Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/594) 

Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Başbakan Saym Recep Tayyip 
ERDOÖAN tamundan yazılı olarak 
cevapkodmlraasını arz ederim. 

Saygılarımla. 17.4.2003 

/Ramazan TOPRAK 
Aksaray Milletvekili 

Malumlarınız olduğu üzere, Türk kamu bankalarının yabancı ülkelerdeki 
şubelerinde veya yabancı ülkelerdeki yabancılara ak bankalarda belirli 
oranlarda mevduat bulundtırulmaktadır. 

Bu bilgiden hareketle, 

SORULAR : 

l.Bu mevduatlar, son 10 yıldır, 
a. Hangi Ülkelerde ve hangi yerli ve/veya yabancı bankalarda 

tutulmaktadır? 
b. Hangi bankada ne miktarda tutulmaktadır? 
c. Vade ve faiz oranlan nelerdir? 

2. Söz konusu uygulamanın gerekçeleri nelerdir, bu uygulamadan 
hedeflenen 

sonuçlara ulaşılmış mıdır? 
3 .Bu uygulama hangi yularda başlatılmış ve hangi yularda uygulamaya 

konulmuştur? 
4.Bu uygulamaya devam edilmesi düşünülmekte midir? 
5.Söz konusu mevduatlardan kredi kullanmak veya benzeri her şekilde 

yarananan, 
a.TC. uyruklu gerçek ve tüzel kişiler veya yönetiminde TC. uyruklu 

gerçek kişilerin bulunduğu yabancı tüzel kişilikler(yabancı şirketler) 
var mıdır? 

b. Varsa kimlerdir? 
c.Ne miktarlarda, 
d.Hangi vade ve 
e.Faiz oranları ile krediler kullanmışlardır? 

6.Söz konusu mevduatın ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde 
ülkemize transferi ile iç ve dış borç ödemelerinde kullanılması 
çalışmaları var mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI : B.02.1.HM.0.EKA-02.03-01/ 03 07 03* 4 1 4 6 6 
KONU: Soru Önergeleri Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: (a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 
2.6.2003 tarih ve B.O2.0.KKG.0.12/106-160-27/2408 sayılı yazısı 

(b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği, 
Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının 28.5.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/594-1822/7434 sayılı yazısı 

İlgide (b)'de kayıtlı yazıda, Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan Toprak 
tarafından Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edilen 7/594-1822 
no'lu yazılı soru önergelerinin suretleri ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde 
cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben Ziraat Bankası ve Halk Bankası yazısı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

M. Alı ŞAHİN 
Devlet Bakanı, Başbakan Yrd. 

Devlet Bakan V. 

İHALKBANK-
TÜRKİYE HALK BANKASI A.§. 
Sermaye*: ) ,25C.00O,O0Q,0O0.00O.-TL. 

Tarih : 11.06.2003 
İşaretimiz : YDO/NE 

BİRİM :Bilanço Konsalidasyon ve Dış Raporlama 
SAYI : 82 
KONU :Soru Önergesi 
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
EKONOMİK ARAŞTİRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA 
İLGİ : 02.06.2003 tarih, B.02.0.006/ (16) 2018 sayılı T.C.Devlet Bakanlığı (Ali BABACAN) 
yazısı. 
İlgi yazı ekinde gönderilen, Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen 
soru önergesi Bankamızca cevaplandırılmış olup, ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz aderiz. 

ErıWBRSOY 

"T" 
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AKSARAY MİLLETVEKİLİ RAMAZAN TOPRAK'IN 7/594-1822 
EVRAK KAYIT NOTU SORU ÖNERGESİNE AİT BANKAMIZ 

CEVABI 

AÇIKLAMA : 

Malumlarınız olduğu üzere, Türk kamu bankalarının yabancı ülkelerdeki şubelerinde veya 
yabancı ülkelerdeki yabancılara ait bankalarda belirli oranlarda mevduat bulundurulmaktadır. 
Bu bilgiden hareketle, 

SORU : 1 - Bu mevduatlar, son 10 yıldır, 

a)- Hangi ülkelerde ve hangi yerli ve veya yabancı bankalarda tutulmaktadır? 

b)- Hangi bankada ne miktarda tutulmaktadır? 

c)* Vade ve faiz oranları nelerdir? 

CEVAP : 1 - Bankalar Kanunu'nun 22/8 maddesi uyarınca, Banka sırrı kapsamında 
olduğundan dolayı cevap verilmemiştir. 

SORU :2- Söz konusu uygulamanın gerekçeleri nelerdir, bu uygulamadan hedeflenen 
sonuçlara ulaşılmış mıdır? 

CEVAP :2 - Bankacılık faaliyetleri çerçevesinde, yabancı para mevduat ve dış ticaret 
işlemleri için gerekli ödemelerin zamanında yapılabilmesi ve likidite ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi amacıyla, piyasa şartlarının gerektirdiği ölçülerde ve miktarlarda yurt içi ve 
yurt dışı bankalarda döviz bulıınduruimaktadır. Banka'nm döviz yükümlülüklerini zamanında 
ve sorunsuz olarak yerine getirebilmiş olması, hedeflenen sonuçlara ulaşıldığının 
göstergesidir 

SORU :3 - Bu uygulamaya devam edilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP :3 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 Sayılı Kararın 
çıkarılmasına kadar dış işlemler, mevzuat gereği T.C. Merkez Bankası aracılığı ile yapılmak 
mecburiyetindeydi. Müşteri taleplerine bağlı olarak şubelerimizce gerçekleştirilmekte olan dış 
işlemler ve transfer işlemleri T.C. Merkez Bankası aracılığı ile yapılmaktaydı. 17 sayılı 
kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte 1980 yılında Bankamızda "Döviz Pozisyon İdaresi" adı 
alttnda bir birim kurularak, yurt dışı hesaplar (kuvertür hesap) bu birimin yönetimine 
verilmiştir. Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı kararın 1989 yılında 
yürürlüğe girmesi ile birlikte dış ticaret işlem hacimlerine bağlı olarak hesaplar açılmaya 
devam edilmiştir. 
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SORU :4 - Ru uygulamaya devam edilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP :4 - Yurt dışı bankalarla mevduat ve ticari işlemler yapılması, uluslararası 
bankacılık standartlanna göre olağan uygulamalardır. Bankacılık faaliyetlerinin doğal bir 
süreci olan bu tür uygulamalara genel teamüller çerçevesinde devam edilmesi 
düşünülmektedir. 

SORU :5 -Sözkonusu mevduatlardan kredi kullanmak veya benzeri her şekilde 
yararlanan, 

a)- TC.uyruklu gerçek ve tüzel kişiler veya yönetiminde TC.uyruklu gerçek 
kişilerin yabancı tüzel kişilikler (yabancı şirketler) var mıdır? 

b)- Varsa kimlerdir? 

c)-Ne miktarlarda. 

d)- Hangi vade ve 

e)- Faiz oranları ile krediler kullanmışlardır? 

CEVAP :5- Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ticari amaçla tutulan ve kısa vadede plase 
edilen tutarların karşı bankalar tarafından, kimlere, ne miktarlarda, hangi vadede ve hangi faiz 
oranı ile kredi kullandırıldığı bilgilerine tarafimızca ulaşılması mümkün değildir. Yabancı 
bankalar kendi uhdelerinde bulunan bu bilgileri, bankacılık teamülleri gereğince, iş yaptıkları 
bankalar da dahil üçüncü şahıslara veremezler, 

SORU :6- Söz konusu mevduatın ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde 
ülkemize transferi ile iç ve dış borç ödemelerinde kullanılması çalışmaları var mıdır? 

CEVAP :6- Bankamız nezdinde bulunan mevduatlar, tasarruflarını bankamızda 
mevduat olarak tutan gerçek kişi ve tüzel kişilerin paralarıdır. Bu kişiler, paralanın vadesinde 
çekmek ve kullanmak hakkına sahiptirler. Bankamız pozisyon ve likidite durumuna göre 
Hazine Müsteşarlığı' nın açtığı ihalelere katılmaktadır. 
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T.C 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

Genel Müdürlüğü 
SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYİ : B.02.2.TZB.05.04.02.01 Genel No: S S o V t Ankara£$2003 
KONU : Soru önergesi hk. özel No: İHI 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞIMA 

(Sayın Ali BABACAN) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 

İLGİ: 03.06.2003 târih ve 2018 sayılı yazınız. 

Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak tarafından verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı'na muhatap 7/594-1822 sayılı soru önergesinin, Bankamızı ilgilendiren bölümlerine ilişkin 

yanıtlarımız ilişikte sunulmuştur. 

Ancak, soru önergesinde yer alan 5. soruya ilişkin bilgi ve belgeler hazırlanmış olmakla 

birlikte, Bankalar Kanunu'nda düzenlenen gizlilik kuralı kapsamında değerlendirilerek iletilemediği 

hususunu takdirlerinize arz ederiz. 

Ek: 1 (2 sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

-jL îG M. 
Mustafa NAZUOGLU Mehmet MUMCUOGLU 

Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Murahhas 
Üyesi 

- 5 3 0 -



T.B.M.M. B : 1 0 3 8 . 7 . 2 0 0 3 0 : 2 

Soru:l 

Malumlarınız olduğu üzere, Türk kamu bankalarının yabancı ülkelerdeki şubelerinde 

veya yabancı ülkelerdeki yabancılara ah bankalarda belirli oranlarda mevduat 

bulundurulmaktadır. 

Bu bilgiden harekede, 

Sorular: 

I- Bu mevduatlar, son 10 yıldır, 

a- Hangi ülkelerde ve bangi yerli ve/veya yabancı bankalarda tutulmaktadır? 

b» Hangi bankada ne miktarda tutulmaktadır? 

c- Vade ve faiz oranlan nelerdir? 

Cevap: 1 

Söz konusu soru önergesinin 1. maddesinde talep edilen bilgilere ilişkin olarak düzenlenen 

tablo aşağıda sunulmuştur. Ancak detay bilgiler Banka sun kapsamında bulunduğundan 

bildirilememiştir 

BANKAMIZCA YURTDIŞI ŞUBE VE MUHABİRLERE YAPILAN PLASMANLAR VE ELDE 
EDİLEN FAİZ GELİRLERİ 

(000 USD) 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003* 

YURTDIŞI ŞUBELER 

PLASMAN 

1,814.697 

1.035.791 

1.296.878 

892.056 

1.098.033 

1.086.943 

900.857 

587.344 

627.573 

20.326 

11.733 

FAİZ GELİRİ 

112.009 

67.864 

59.863 

47.493 

42.581 

54.894 

38.030 

59.330 

20.067 

1.469 

401 

YURTDIŞI MUHABİRLER 

PLASMAN 

34.993 

42.055 

20.187 

27.276 

24.307 

36.019 

17.413 

5.322 

818.739 

960.291 

293.029 

FAİZ GELİRİ 

1.402 

1.452 

1.618 

823 

531 

701 

595 

1.716 

9.139 

12.724 

6.299 

TOPLAM 

PLASMAN 

1.849.690 

1.077.846 

1.317.065 

919.332 

1.122.340 

1.122.962 

918.270 

592.666 

1.446.312 

980.617 

304.762 

TOPLAM 

FAİZ GELİRİ 

113.411 

69.316 

61.481 

48.317 

43.112 

55.595 

38.626 

61.046 

29.206 

14.193 

6.700 

541.001 

Not Söz konusu miktarlar yılsonu itibariyle mevcut stok Takanlarını göstermektedir. 

• 30,05.2003 tarhı itibariyledir. 
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jioru:2 

SSz konusu uygulamanın gerekçeleri nelerdir, bu uygulamadan hedeflenen sonuçlara 
ulaşılmış mıdır? 

Soru:3 
Bu uygulama hangi yıllarda başlatılmış ve hangi yıllarda uygulamaya konulmuştur? 
Soru:4 
Bu uygulamaya devam edilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap: 2 ,3 ve 4 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca ülkemizde 

uygulanmakta olan döviz serbestisi çerçevesinde Türk Bankalarının döviz bulundurma ve 
muhterilerine döviz tevdiat hesabı açma imkam bulunmaktadır. Bu uygulama ile bankalar, sahip 
oldukları döviz aktifleri cinsinden, bu dövizlerin kaynak ülkelerinde birer takas hesabı (nostro hesabı) 
açmak ve bu hesap üzerinden tüm ödeme ve işlemlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. 

Diğer taraftan; Bankamız bilançosunun pasifinde yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 
büyük kısmı döviz tevdiat hesaplarından oluşmaktadır. Bankamızdaki döviz tevdiat hesaplarının 
yaklaşık %22'si vadesiz, %78'i ise vadelidir. Vadesiz döviz tevdiat hesaplarında müşterinin talep 
etmesi halinde 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'na göre ödeme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
Aynca vadeli döviz tevdiat hesaplarının vadeleri ülkemiz bankacılık sektörünün geri kalan kısmında 
olduğu gibi Bankamızda da 1-3 ay arasında değişmektedir. Görüldüğü üzere; gerek vadesiz ve gerekse 
kısa vadeli yabancı para cinsinden yükümlülüklerimiz nedeniyle likidite riskine karşı bilançomuzun 
aktifinde yabancı para cinsinden likidite bulundurulması bir zorunluluktur. 

İhtiyatlı ve öngörülü bir banka olarak, risklere karşı bilançomuzda bulundurulan likiditenin 
tamamen getirişiz olarak tutulması Bankamızın karlılığım olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle 
yukarıda belirtilen nostro hesaplarında bulundurulan likidite, kısa vadeli plasman yapılarak 
değerlendirilmekte ve bu yolla hem risklere karşı korunma sağlanmakta hem de geliri sağlanarak 
karlılığın artırılması yoluna gidilmektedir. Aynca her döviz cinsinin takas hesabının ilgili ülkede 
olması nedeniyle kısa vadeli plasman olarak mevcut likiditenin değerlendirilmemesi durumunda 
mevcut likidite, belirtilen hesaplarda durmak zorunda ve herhangi bir getiri elde edilememektedir. 

Bankamız, döviz serbestisi uygulamasının başlangıcından bu yana yukarıda belirtilen 
uluslararası kabul görmüş bankacılık ilkeleri ve ülkemizdeki yasal çerçeve içerisinde, döviz 
varhkianm değerlendirmiş olup; bundan sonra da belirtilen kurallar ve mevzuat çerçevesinde 
işlemlerine devam edecektir. 
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4. - Antalya Milletvekili Nail Kamacının, orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/705) 

4.6.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı tarafından Anayasa'nm 98 inci 
1B\M Içrüzügüııun % \e 99 uncu maddelerine göre yazılı olarak cevaplandırılmasa 
saygılarımla arz ederim. 

Saygılarımla. 
"(MAÇI 

Ülkemizde 1937-2002 yılları arasında 72.316 orman yangım meydana gelmiş ve 
yangın sonucu 1.549.506 hektar orman alanı yangından zarar görmüştür. 2002 yılında 8.514 
hektar alan yanmış ve 90.3 trilyonluk zarar meydana gelmiştir. 2003 yılında 6 aylık dönem 
içinde ise 307 orman yangını çıkmış olup, 472 hektar alan zarar görmüştür. 
1-Çıkan yangınların giderek daha çoğu ve dolayısıyla da yanan alanların giderek genişleyen 
bir kısmı, ağaçlandırma ve gençleştirme alanlarındadır. Bu durum, bakım çalışmalarının 
gerektiğince yapılmadığını ortaya koymaktadır. Yaklaşık 3 milyon hektar genişliğindeki 
ağaçlandırma+gençleştirmc alanını yangından kurtarmak için bakım'çalışmalarım artırmayı 
düşünüyor musunuz? 
2-Her yıl 8-10 bin hektar ormanın yandığı ülkemizde neden hala bir yangın araştırma 
enstitüsü yok? Var olan araştırma müdürlüklerinde kaç uzman yangınlar konusunda çalışıyor: 
isimleriyle verir misiniz? 
3-Ağaçlaüdırma ve gençleştirme yoluyla kurulan yeni ormanların yangınlara karşı dirençli 
olabilmesi için ne gibi önlemler alıyorsunuz? 
4-Yangın riski yüksek orman işletmelerinde işlendiren personelin özlük haklarından ne gibi 
iyileştirici önlemler almayı düşünüyor musunuz? 
5-Orman yangınları için erken uyan sistemleri (çıkan yangınların haber verilmesi değil: 
yangın çıkabilme olasılığını verebilen sistemler) neden ülkemizde de kurulmuyor? 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI w 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-01.090.01.01- M - I ' * * * °?( ? / 2°°3 

KONU : Sn. Nail KAMACl'nın 
Yazılı Soru Önergesi , 1 . _ . . I T İ < T H A 

TÜRKİYE BÜYtİK MİLLET MECLİSİ BA§KAHLIGINA 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i B a ş k a n l ı g O 

İLGİ -16/06/2003 tarih ve A.01..0.QNS.0.10.0p.02-2069 sayılı yazınız. 
|",gi yaz. ekinde alman Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACl'nın 'jOrman 

Yangmlanna" karş. alman önlemlere ilişkin" * ™ « « ^ * S ' ~ n ı onerges, 
Bakanlığımızca incelenmiş olup. cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir 

Arz ederim. 

Jsman PEPE 
Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACPNIN 
ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLERE İLİŞKİN 

7/705 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Ormanların yangına karşı en duyarlı olduğu gelişme çağları kapalılığın 
oluşması, tabii dal budanması ve gelişmesi geri kalmış olan fertlerin kurumaya 
başlaması ile kendini gösteren sıklık, sınklık ve direklik çağlarıdır. Bu gelişim çağlarında 
ormanda bulunan yanıcı madde miktarının azaltılarak yangın çıkma riskinin en aza 
indirilmesi ve/veya çıkan bir orman yangınına daha kolaylıkla müdahale edilebilmesi 
açısından bakım çalışmalarının önemi büyüktür. Bunun bilincinde olarak özellikle yangın 
bölgelerindeki bakım çalışmalarına özel önem verilmektedir. 

2- 1980'li yılların başından bu yana çeşitli dönemlerde bir yangın araştırma 
enstitüsünün kurulması fikri çeşitli platformlarda dile getirilmiş, bu düşünce 
Bakanlığımızca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen 
"Yangın önlem ve Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi" nin sonuç raporunda da 
belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda Bakanlığımız birimleri ile yapılan koordinasyon neticesinde Antalya 
Orman Bölge Müdürlüğü'nün Kepez Bölgesinde 50 ha'lık bir arazi Uluslararası Yangın 
Enstitüsünün kurulması amacıyla Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne 
tahsis edilmiştir. Tesisin kuruluşu için 2001 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden 500 
milyar TL. ödenek ayrılmış ancak, Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri nedeniyle gerekli 
yatırım gerçekleştirilememiştir. 

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğp'nün himayesinde orman yangınları 
ile ilgili araştırma yapabilecek 12 adet araştırmacı bulunmaktadır. 

3- Ağaçlandırma ve gençleştirme yoluyla 'kurulan yeni ormanlarda, Öncelikle 
yangın emniyet yol ve şeritleri açılmakta, bunların kenarları yangına dayanıklı pramidal 
servi ve bazı geniş yapraklı ağaç türleriyle ağaçlandırılmaktadır. Ayrıca, geniş yapraklı 
türlerden oluşan doğal dere vejetasyonu korunmaktadır. Yol kenarlarında örtü 
yangınının tepe yangınına dönüşmesini önlemek için şeritler halinde ağaçlar 
budanmakta, çalı ve ağaççıklardan oluşan diğer vejetasyon temizlenerek alandan 
uzaklaştırılmaktadır. Yine yeni bir uygulama olarak yangın sırasında yangının 
davranışının değişmesini sağlamak, hızını yavaşlatmak üzere homojen ve tek düze bir 
yapı oluşmasını önlemek amacıyla gençleştirme alanının %10'una kadar yaşlı orman 
"Yaşlandırma Adacıkları" olarak bırakılmaktadır. Ağaçlandırma ve yapay gençleştirme 
çalışmalarında da aynı uygulama yapılmaktadır. 

4- Yangın riski yüksek olan yerlerde görevli personelin özlük haklarının 
iyileştirilmesi hususu Bakanlığımızca da olumlu görülmekle birlikte, "Acil Eylem Planı" 
nda yer alan "Devlet Personel Rejimi Reformu" nun gerçekleştirilmesi çalışmalarını 
zorlaştıracağı nedeniyle Hükümetçe bu tür taleplerin diğer kurum ve kuruluşların 
talepleri ile birlikte toplu olarak değerlendirilmesi benimsenmektedir. 

5- Orman yangınları ile mücadele konusunda yararlanılan tekniklerden diğeri de 
"Yangın Tehlike Oranlan" sistemleridir. 

Söz konusu sistemler esas itibariyle, ormanlık yörelere çok yaygın bir şekilde 
meteorolojik verileri tespit cihazları konulmasını, bunlardan elde edilen bilgilerin otomatik 
olarak ve sürekli biçimde ilgili merkezlere ulaştırılmasını ve bilgisayar ortamında 
değerlendirilerek belirli sınırların geçilmesi durumunda müdahale birimlerinin 
uyarılmasını önermektedir. 

Ülkemizde henüz bu tarzda bir sistem oluşturulamamıştır. Üniversitelerimizle bu 
konuda işbirliği çalışmaları devam etmekte olup, sistemlerin çalışması hakkında çeşitli 
ülkelerden bilgi edinilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 
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5. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesinin sonuçlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/718) 

TÜRKİYE BÜYÛKMİIAETMECLÎâBAŞKANLIĞlNA 

AşaŞvdaki söreforam B a ş t a t a Şayia B***p Tıgyp ERDOĞAN tesaficdaiL yazılı 
olarak cevaplanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygdanmla.02.06,2003 

Halil TİRYAKI 
ftanktafeMffletaköi 

Petrol sektöründe çok üstün bir konuma sahip olan TÖPRAşAvrupa'nın 7. büyük 
şirketi ve dünyama en. mftaımel 400 şirketi erosnda y a akoak^.Tto!aye'4ski 500 büyük 
karlı kuruluş arasında birinci sırada yer alan TÜPRAŞ, 2002 yılında 16,5 katrilyon ciro, 257,5 
vergi öncesi kara sahiptir. Devlete 6,1 milyar dolar vergi ve fon ödemesi yapmış büyük 
kuruluştur. Doğal tekel niteliğinde olan TÜPRAŞ'm fiyatları- düzenleyici işlevi 
bulunmakladır. Kamu mülkiyetinde olması bakımından halkımızın bu hizmetlerden daha 
wo2» daha kaliteli ve sürekti yararlanabilmesi için kamu yaranm gözetmekte olan bir 
kuruluşumuzdur. 

Bu bilgilere istinaden konuya ilişkin olarak; 

1- TÜPRAŞ tüm giderlerini özkaynaklanndan sağlayan karlı ve verimli bir kamu 
taroh&şu&Kr. <y&fcştirifenes) sonucunda, çalışan kesim üe ülkemiz ekonomisi önemli ölçüde 
zarar görecektir. Bunun sonucunda doğacak kaygı ve zararları giderecek önlemleriniz var 
mıdır? varsa nelerdir? 

2- 2003 yılında petrol ürünlerine olan talep, 2007 yılmda 30 milyon tona, 2020 yılında 
43,7 müyon tona ulaşacağı tahmin edümektçdir. Bu talebi gidermek amacıyla mevcut 
rafinerileri satmak yerine, özel sektöre yeni rafineri kurmaya teşvik etmeyi düşünür müsünüz? 

3- Bu özelleştirilmelin sonucunda, ülkemizin yabancı petrol ürTMerinin. açık pazarı 
haline geleceğini ve oluşacak yapmın yüksek fiyatlarla tüketicilere satılması sonucunda 
tüketicilerimiz mağdur olacaklardır. Mağdur ofen tüketicilerin mağAıriyetlerinm giderilmesi 
yönünde ne gibi önlemler almayı düşünüyor sunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

™ l°7?İ*R0
f-29,6-22-m 0187.2003* 28637 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2003 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-181-15/2770 sayılı yazısı. 
Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil TİRYAKİ'nin, Sayın Başbakanımıza 

tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca 
cevaplandırılmasını istedikleri yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur : 

1) TÜPRAŞ, 2000 yılında gerçekleştirilen İkinci Halka Arzdan bu yana 
gerek yerli gerekse uluslararası yatırımcıya sahip, halka açık bir şirkettir. Bu 
özelliğinden dolayı Şirketin uluslararası standarda uygun olarak hesapları şeffaf 
olarak takip edilebilmektedir. TÜPRAŞ özelleştirilmesinin ardından mevcut 
fonksiyonunu ve faaliyetlerini devlet yerine özel sektör sahipliğinde devam 
ettirecek olup, bu şirkete yatırım yapan yatırımcı da yatırımının getirişini sağlamak 
için, işletmeciliğini ekonominin temel kuralı olan verimlilik ve kârlılık ilkesi 
doğrultusunda yürütecektir. 

Bir kamu kuruluşu olmasından kaynaklanan çeşitli sınırlamalardan, 
özelleştirme yoluyla kurtulacak olan Şirket, uluslararası kamuoyuna deklare etmiş 
olduğu iş stratejilerini gerçekleştirme yoluyla ilerleme kaydedilebilecek, 
kaynaklarını gerek yurtiçi gerekse yurtdışı alanlarda yatırımlara yönlendirebilecek 
ve bölgesinde büyüyen bir şirket olma imkanına kavuşacaktır. 

Halka açık, profesyonel yönetime sahip bir şirket olarak: lUi 'KAŞ'ta, aıger 
kamu kuruluşlarında karşılaşılan aşın istihdam sorunu bulunmadığı gibi, 
çalışanların rafinaj sektöründe yetişmiş, kalifiye elemanlar olması sebebiyle 
özelleştirme sonrasında, önemli bir istihdam sorununun yaşanması 
beklenmemektedir. 

Öte yandan, tasarı halinde olan yeni Petrol Piyasası Kanunu ile sektör 
yeniden düzenlenmekte olup, devlet bu sektörde ticari faaliyet değil, gözetim ve 
denetim görevini devam ettirecektir. Bu amaçla, piyasa düzenleyici bir kurum 
olarak "Petrol Piyasası Düzenleme Kurulu"nun kurulması öngörülmektedir. 

2) Ülkemizde benimsenmiş olan mevcut özelleştirme felsefesi çerçevesinde 
devlet genel olarak üretim faaliyetlerinden çekilmektedir. Özel sektör açısından 
bakıldığında ise rantabl olduğu ve petrol ürünlerine olan talepte artış görüldüğü 
ölçüde, özel girişimcilerin rafinaj sektörüne ilgili olması muhtemeldir. Mevcut 
mevzuat, bu tür bir yatırımın özel sektör tarafından yapılmasına engel değildir. 

3) Halihazırda Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması (OFM) ile TÜPRAŞ 
ürünleri, uluslararası pazarlarda oluşan fiyatlara endeksli olarak belirlenmektedir. 
OFM'nin kalkması halinde ise sistem daha liberal bir hale gelip, fiyatlar daha 
rekabetçi ortamda belirleneceğinden, tüketicinin mağdur edilmesi sözkonusu 
olmayacaktır. Kaldı ki, gerek Rekabet Kurumu gerekse taslak yasada yer alan 
Petrol Piyasası Düzenleme Kurumu piyasadaki her türlü tüketici aleyhine 
gelişimleri denetleyerek, gerekli tedbirleri alma yetkisine sahiptir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Hnal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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6. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Bingöl depremi sonrası kriz yönetimine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/720) 

Deprem afeti saltasında. bazı bötöol g u r u p t a provokasyoKA ^toeük çabalan 
bilinmektedir. Bu konularda da özettikle 17 Ağustos 1999 depreminden soma güvenlik 
güçlerimiz Önemli deneyimler elde etmiştir. 

Son Bingöl depremi somu» meydana gelen halk hareketlerine yönelik iki 
değerlendirme kamuoyuna yansımıştır. Bir değerlendirmeye göre özellikle çadır 
dagrtuıundald aksakbklar halkın tepkisine neden olmuştur. Valilik açıklamalarına göre de 
gösterilen nedeni bölücü gurupların provokasyonundan kaynaklanmıştır. 

Bu her M değedeırîrmcnm ışığında aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakam 
Saym Abdülkadir Aksu tarafindan yazılı olarak yamtlanmasmsaygılûrmıU arz ederim. 

ÎSJÛZAY 1 
Çanakkale Milletvekili 

1- 17 Ağustos 1999 depreminden sonra daha da çok deneyim elde eden güvenlik 
güçlerinin, afet sonrası bölücü göçlerin provokasyonunu önlemek "ön bÜgj edinme \ e 
önleme" planlan bulunmaktadır. Bingöl depreminden hemen sonra bu plan 
uygulamaya konulmuş mudur? Eğer bu plan uygulamaya komılduysa bölücü 
unsurların provokasyonu nedeo önlenememiştir? 

2- Bu planı uygulayacak emniyet güçleri depremzede konumuna düşerek "Ön bilgi 
edinme ve müdahale etme" görevini yerine getirememeleri söz konusuysa, kriz 
yönetimince takviye birlik isteğinde bulunulmuş mudur? 

3- Güvenlik güçlerinin her iki nedenle görevim aksatması ve yerine getirememesi 
karşısında afet sonrası kurulan kriz yönetiminin sorumluluğu var mıdır? Kriz 
yönetiminden birinci derecede sorumlu hangi makamdır? 

4- Bingöl'de meydana gelen toplumsal hareketler provokasyon olmayıp halfan başta 
çadır olmak üzere deprem sonrası ihtiyaçlarım karşılamadaki gecikmeye dayanıyor 
ise, bunun sorumhıtan hakkmda ne gibi bkarastniııa ve işlem yapımnşta?. 

5- Bingöl'de deprem sonrası meydana gelen toplumsal olaylarda İl Vahşinin 
sofumluhıldan var ise, bu sonunlulukları yerine getirip getinnediğinm belirlenmesine 
yönefik A Valisi hakkmda İdari ve cezaî soruşturma başlatılmış, müh-? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI :BO5OPGMO710001-Ş/ İ S ' H ' Z -
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

İLGİ: 16.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2069 sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Sayın İsmail ÖZAY'ın, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soru önergesine (7/720-208) ait cevaplara ilişkin olarak; 

1-Soru önergesinde mevcudiyetinden bahsedilen "ön Bilgi Edinme ve Önleme" adı altında bir plan, 
hazırlanması ve uygulanması gereken Emniyet ve Asayiş Planlan arasında bulunmamaktadır. 

İl ve İlçelerde hazırlanması ve gerektiğinde tatbiki gereken Emniyet ve Asayiş Planları İçişleri 
Bakanlığının JGY:117-1 (JY:200-34) sayılı Emniyet ve Asayiş Planlan Hazırlama ve Uygulama Yönergesi ile 
belirlenmiş olup, bu Yönerge uyannca Bingöl İline ait Bölge Etüdü, istihbarat Durum Muhakemesi, önleme, 
Müdahale, Yardım, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Devlet Büyüklerini Koruma ve Bingöl İl Merkez Özel Tip 
Cezaevi Emniyet ve Müdahale Planları daha önceden hazırlanmış ve 13.09.2002 tarih ve 
B 05.1.EFM.4.12.00.14.09.2002/5903 sayılı onayla yürürlüğe konulmuştur. 

Bingöl İlinde 02.05,2003 tarihinde provokatörlerin tahrik ve yönlendirmesiyle meydana gelen şiddet 
ağırlıklı toplumsal olayın ortaya çıkmasından İtibaren, olayın genişlememesi, 80.0001 aşan nüfusun 
bulunduğu İl merkezine yayılmaması amacıyla daha önceden mevcut tedbirler artınlmış, topluluğun içindeki 
yasalara saygılı vatandaşların dağılması için kendileriyle görüşme ve çağrılar yapılmış, bu kişilerin 
ayrılmasından sonra sayıları birkaç yüze inen ve ne pahasına olursa olsun dağılmak istemeyen, güvenlik 
kuvvetlerine ve onların korumakla yükümlü bulundukları mekanlara ve araçlara taşla sopayla saldıran şiddet 
yanlısı göstericilerin lokalize edilmesi sağlanmıştır. 

Ancak, kanunsuz göstericiler arasındaki tahrikçiler, gerginliği artırarak güvenlik kuvvetlerinin ikna ve 
diyalog yollarını kullanarak olumlu sonuç almasını engellemek amacıyla, ellerinden gelen her şeyi yapmışlar, 
adeta güvenlik kuvvetlerinin kendilerine karşı zor kullanmasını talep eder şekilde ısrarla şiddet boyutlu kanun 
dışı hareketlerde bulunmuşlar, yasa dışı bölücü sloganlar atmışlardır. Güvenlik kuvvetlerinin sabırlı ve duyarlı 
yaklaşımlan sonucunda sayıları birkaç yüz kişiyi geçmeyen söz konusu grup bir müddet sonra ikna yoluyla 
dağıtılmış, kimlikleri daha sonra tespit edilen olaylarda sorumluğu görülen kişiler hakkında gerekti adli işlem 
yapılmış ve bunlardan 14'ü tutuklanarak cezaevine konulmuş, gıyabi tutuklu 29 kişinin yakalanmasına ve 
Devlet malına vermiş olduktan zararlardan dolayı haklarında tazminat davaları dahil her türlü hukuki işlemin 
yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

2-Blngöl İlindeki güvenlik kuvvetleri polisiyle, jandarmasıyla, "depremzede" konumuna düşerek 
görev yapamaz bir vaziyete asla düşmemiştir. 1 Mayıs 2003 tarihinde saat 03.27de meydana gelen deprem 
afetinden hemen sonraki ilk 10 dakika İçerisinde İl güvenlik kuvvetleri, amir ve komutanlarının yönetiminde İl 
Valisinin direktifleri doğrultusunda gerekli çalışmalara başlamışlardır. 

01.05.2003 tarihinden önce Bingöl il Jandarma Komutanlığı emrinde terörle mücadele 
çalışmalarında görev yapmak üzere Bingöl'e gelen ve Genç İlçesi kırsalında operasyona başlayan (Muş J. 
Özel Harekat Taburu, Elazığ J. özel Harekat Taburu ve Elazığ J. Komando Taburu olmak üzere) Uç 
jandarma taburu, depremi müteakip saat 04.30 itibariyle İl merkezine intikal ettirilmiş, arama, kurtarma 
çalışmaları da dahil olmak üzere gerekli tüm hizmetleri vermeye başlamıştır. 

Bakan olarak benim talimatımla 01.05.2003 tarihinde Diyarbakır'dan 61 kişilik bir çevik kuvvet ekibi 
Bingöl İline takviye olarak gönderilmiş, bu ekip aynı gün gelerek göreve başlamıştır. 

Tunceli'de bulunan 4. Komando Tugayı, kendi Tugay Komutanı Komutasında ihtiyat olarak 
02.05.2003 günü Bingöl İline intikal ettirilmiştir. 

02.05.2003 tarihinde çıkan olay sebebiyle Bakanlığımca Diyarbakır'dan 100 kişilik bir Çevik Kuvvet 
ekibi daha ayrıca Bingöl'de görevlendirilmiş olup, bu personel de aynı gün saat 16.30'da göreve başlamıştır. 

Bingöl İlindeki tüm güvenlik kuvvetleri 1 Mayıs 2003 günü saat 03.27'de meydana gelen deprem 
sonrasında üzerlerine düşen her görevi, büyük feragat, fedakarlık, gayret içerisinde ve üstün bir sorumluluk 
anlayışıyla yerine getirmiş ve başarılı olmuştur. 

0 : 2 

öl /07/20CJ 
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3-Bingöl İlinde 1 Mayıs 2003 günü saat 03.27de meydana gelen depremden hemen sonra saat 
03.45ten itibaren Vali Konağına giden Garnizon Komutanı, Emniyet Müdürü, Sivil Savunma Müdürü, Vali 
Yardımcısı, II Jandarma Komutanı ve Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla kriz merkezi II Valisinin 
başkanlığında ilk toplantısını yapmış, elektriklerin kesik ve telefonların kısmen devre dışı kalmasına rağmen 
mevcut her türlü imkan kullanılarak depremin meydana geldiği hasarın boyutları hakkında bilgi alınmış, 
Ankara'ya ve çevre İllere bfigi verilerek yardım istenmiştir. Vali Yardımcısı ve İl Sivil Savunma Müdürü 
tarafından İl Kriz Merkezi, mevzuatına uygun olarak Valilik binasında 01.05.2003 tarihinde saat 04.30'dan 
itibaren teşkil edilmiş ve çalışmaya başlanmıştır. 

Çadır, yiyecek, içecek, giyecek malzemeleri başta olmak üzere tüm yardım malzemelerinin dağıtımı 
da İl Kriz Merkezi koördinesinde yürütülmüştür, 

Başta elektrik, su ve telefon olmak üzere altyapıda oluşan hasarların İlgili kuruluşlarca süratle 
giderilmesi için gereken yardım ve koordinasyon sağlanmış, mevzuatın yüklediği afete ilişkin diğer görev ve 
hizmetler de İl Kriz Merkezi tarafından eksiksiz biçimde yerine getirilmiştir. 

Kriz yönetiminden İl Valisi genel olarak sorumlu, ildeki diğer görevliler de İl Valisine karşı sorumludur. 
4-Söz konusu olaylar tamamen tahrik ve provokasyon sonucunda ortaya çıkmıştır. Halkın başta 

çadır olmak üzere deprem sonrası ihtiyaçları mümkün olan en kısa zamanda karşılanmış ve asla 
getirilmemiştir. 

Bingöl İline Türkiye Kızılay Demeği tarafından depremden sonra 02.05.2003 tarihinde saat 02.00 
itibariyle 1296 adet çadır gönderilmiştir. 34*0 Karaelmas Okulu, 35'i Düzağaç Okulu, 60ı Emniyet Müdürlüğü, 
64'ü D.Hâstanesi, 30'u Karşıyaka Mahallesi, 80'ı Uydukent-1,53'ü Rekabet Lisesi, 40'ı Yenişehir, 50'si 
Yeşilyurt Blokları, 17*si Rekabet lisesi-2, 42'si Vakıflar Yurdu, 20'si Uydukent-2, 25i Tepebaşı, 34'ü Işık 
Market, 40'ı DSİ Kooperatifi, 20'sl Teknik yapı Kooperatifi, 28'sı Yuva Kooperatifi, 20'si Tedaş Kooperatifi, 
40'ı Et-Balık, 36'sı. Yüzüncü Yıl Okulu, 120'si Mehmetçik civarına olmak üzere 866 çadır, 01.05.2003 
akşamından gece yarısına kadar kamuûörevtîeri eüyle kurularak vatandastanmızın hizmetine sunulmuştur. 
Vatandaşlarımızın toplu çadır yerlerine İtibar etmemeleri ve cadıdan kendilerinin alıp istedikleri yerlere 
kurmalarına izin verilmesini talep etmeleri üzerine geriye kalan çadırlar kurulmadan kendilerince kurulmak 
üzere vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. 

02,05.2003 tarihinde günün sonuna kadar (saat 24.00'e kadar) Bingöl iline İntikal eden çadır sayısı 
2749'a ulaşmış ve çadırlar geldikleri aynı gün bekletilmeden dağıtılmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 14.000 
çadır intikal etmiş ve tamamı ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmiştir. 

Bingöl İline intikal eden tüm imkanlar geciktirilmeksizin afetzede vatandaşlarımıza sunulmuş, 
herhangi bir gecikmeye mahal verilmemiş, daha önceki depremlerde eleştiri konusu yapılan; acil yardım ve 
enkaz altından kurtarma, İlk yardım, gerekil tıbbi müdahalenin ivedilikle sağlanması gibi afette birinci 
derecede öncelikli çalışmalar, büyük bir etkinlik ve süratle 24 saat boyunca kesintisiz şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 

5-Bingöl Valisi Hüseyin Avni COŞ hakkında İlde meydana gelen deprem sonrası o lay lar iaJ# 
herhangi bir idari ve cezai soruşturma başlatılmamıştır. y * ' 

Arz ederim. // 

lülkadirAKSU 
Bakan 
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7 - Antalya Milletvekili Nail Kamacın, Antalya Defterdarhğmca avukat, doktor ve diş 
hekimlerinin matrah artınmma zorlanda iddiaca ilişkin sorusu ve MaUye Bakan, Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/732) 

05.06.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Maliye Bakanı tarafından Anayasa'nın 98 inci, TBMM 
İçtüzüğünün 96 ve 99 uncu maddelerine göre yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 
s* rtntalyc/Mîlletvekili 

C_ \JUUQM^~~ 
Son günlerde Antalya Defterdarlığı Vergi Denetim elemanları tarafından, 

Antalya'da faaliyet gösteren avukatlara,doktorlara ve diş hekimlerine yönelik 
2002 yılı vergi kayıtlarının inceleneceği, bu konuda Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğü tarafından kendilerine yazılı emir geldiği belirtilerek 12.06.2003 
tarihine kadar, pişmanlık dilekçesi verilmesi ve matrah artırımı yapılması (eh az 
5.000.000.000.TL) ve vergi ödemesinin (2.100.000.000 TL) bu aym sonuna kadar 
gerçekleştirilmesi, aksi takdirde avukatların, doktorların ve diş hekimlerinin tüm 
defterlerinin didik didik inceleneceği, müvekkillerinin ve hastalarının tek tek 
çağrılacağı tehdidinde bulunulmaktadır. 
1-Söz konusu durumun avukatlara, doktorlara ve diş hekimlerine yönelik genel bir 
uygulama olması, avukatların, doktorların ve diş hekimlerinin potansiyel vergi 
kaçakçısı olarak düşünüldüğü ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sorumlusunun 
avukatlar, doktorlar ve diş hekimleri olarak görüldüğü sonucunu doğurmaktadır. 
2-Kaldı ki böyle bir uygulama ilk defa avukatlara, doktorlara ve diş hekimlerine 
yapılmaktadır. Hzrüz deflerler] bile incelenmeyen bir avukatın, doktorun ve diş 
hekiminin direkt "matrahını arttır" "yirmi gün içerisinde vergini öde" demek ne 
Vergi Hukukuna ne de insan haklarına uygun bir yaklcşım mıdır? 
3-Bu uyguiama avukatlarû,doktorlara ve diş hekimlerine yönelik bir baskı altına 
alma amacını mı taşımaktadır? 

4-Bu uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? 
5-Diger serbest meslek sahiplerine de böyle bir uygulama yapmayı düşünüyor 
musunuz? 
6-Avukatlan, doktorları ve diş hekimlerini potansiyel vergi kaçakçısı olarak mı 
görüyorsunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GELO. 14/1402-3 04.07.03 0 2 8 7 6 7 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGl : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06.06.2003 tarih ve 

A.01.0. GNS.0.10.00.02-7/732-2136/8379 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail Kamacı'nın tarafıma tevcih ettiği 7/732-2136 
esas notu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

1. Bilindiği üzere, vergi denetiminin asıl amacı vergi adaletinin sağlanması, 
vergi kayıp ve kaçağının en aza indirilmesi ve kayıtdışı ekonominin kayıt altına 
alınmasıdır. Bu amaçla, Bakanlığımız tarafından yurt genelinde sektörel bazda 
yaygın ve yoğun vergi denetimleri yürütülmektedir. Bu çerçevede, VEDOP 
kapsamındaki vergi dairelerine verilen yıllık Gelir Vergisi beyannameleri taranarak, 
bunlar içinde (O) matrah veya zarar bayan ettikleri tespit edilen Avukat ve Doktorlara 
ilişkin bir çalışma başlatılmıştır. Bu sebepie, yapııan vergi denetiminin kapsamına 
sadece bu şekilde beyanda bulunan mükellefler dahil edilmiştir. 

2. Denetim kapsamına alınan mükelleflerin (0) matrah veya zarar beyan 
etmelerinin sebeplerinin araştırılması amacıyla iki temel yöntem benimsenmiştir. İlk 
olarak, mükellefin bu şekilde beyanda bulunmasını haklı gösterecek sebeplerin olup 
olmadığının tarh dosyası üzerinden yapılacak tetkik ile ortaya çıkarılmasıdır. İkinci 
olarak, tarh dosyasında yer alan bilgilere göre beyanının doğru olmadığı yönünde 
şüphe oluşan mükellefler ile görüşme yapılmasıdır. Yapılan görüşmede, mükellef 
hakkında yapılan araştırmanın konusu ve sebebi izah edildikten sonra, 
kullanabileceği yasal haklar (pişmanlıkla beyanname verilmesi) ve karşılaşabileceği 
yasal yükümlülükler (vergi incelemesi, yoklama) hatırlatılmaktadır. Uygulanan 
yöntem, gerek mükellef hakları bakımından gerekse denetimin etkinliği bakımından 
son derece yararlıdır. 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134. maddesine göre, vergi incelemesinin 
maksadı ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 
sağlamaktır. Bu çerçevede, yapılan risk analizine dayalı olarak çalışma kapsamına 
alınan mükellefler nezdinde vergi incelemesi yapılması, bu kapsamda olmak .üzere 
mükelleflerin defter ve belgelerinin incelenmesi ve sözkonûsu mükellefler ile 
muameleye girişen kişilerden bilgi alınması vergi denetim faaliyetinin tabii bir uzantısı 
niteliğindedir. Bu nedenle, yapılan uygulamanın mükellefler nezdinde bir tehdit veya 
baskı oluşturduğu düşünülemez. 

4. Doktor ve Avukatlar nezdinde başlatılan bu çalışma, aynı şekilde yüksek 
risk taşıdığı tespit edilen diğer meslek grupları içinde yürütülecektir. 

5. Maliye Bakanlığı olarak temel amacımız bir yandan vergiye gönüllü uyumu 
sağlarken, diğer yandan vergi beyanlarını doğru yapma ve ödeme alışkanlığı 
olmayanları ise bu davranışlarından caydırmaktır. Bu açıdan, hiçbir mükellef grubunu 
vergi kaçakçısı olarak görmemiz mümkün değildir. Böyle bir yaklaşım içinde olunması 
da mümkün değildir. Her meslek grubu içinde bir yanda vergisini gönüllü olarak 
ödeyenler bulunurken, diğer yanda vergi kanunlarına rağmen vergisini kaçırmak 
isteyenler de olacaktır. Yapılmakta olan çalışmada, temel amaç vergisini gönüllü 
olarak ödeyen Doktor ve Avukatların vergi sistemine olan güvenlerini sağlamak üzere 
vergi kaçıranları bu tutumlarından vazgeçirmektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

rfnal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

- 5 4 1 -



T.B.M.M. B : 103 8 .7 .2003 0 : 2 

8. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba havzasındaki sulama 
yatırımlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı 
(7/733) 

6.6.2003 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.Hilmi Güler 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

-Konya ili - Cihanbeyli ilçesi - Yeniceoba kasabası; 
Ankara-Konya karayolunun 145. km.sine 15 kilometre mesafede olup, 

yaklaşık 200 km2 civannda düzlüğe hakim bir ovada kuruludur. Bu yörede, bölgenin 
en yoğun ve kapsamlı çiftçiliği yapılmaktadır. Ekonomi; hububat ve endüstriyel bitki 
üretimi ile yurtdışı gelirlerine dayalı olup, bu hareketliliğin getirdiği ticarete bağlıdır. 
Kasabanın, İçAnadolu bölgesinde olması, kara iklimi şartlarının bölgede hüküm 
sürmesi sebebiyle yağış gerektiren mevsimlerde, yağış çoğu zaman yeterli 
olmamakta, sonuçta kurak iklim şartlarından dolayı mahsûlde verim düşmektedir. 
Bilindiği üzere; tarımda verimlilik, büyük ölçüde sulamaya bağlıdır. Bu bölgede 
herhangi bir yerüstü su kaynağı olmadığı için, şu ana kadar yapılan tarımsal 
sulamalar çiftçinin kendi öz kaynakları ile tesis edilen derinkuyu pompajları ile 
yapılmakta ve yeraltından 12.000.000 ton / yü su çekilmektedir. Yer altı suyu 
rezervuah, akifer özelliği gösteren püosen konglomeralardan süzülen yağış sulan ile 
beslenmektedir. Sulama sahalan, kalınlığı 30 metre civannda değişen alivyon 
tabakaları üstündedir. Yağıştan beslenme alanı 80 km2 olup, yüzeysel akıştan akiferin 
beslenme alanlannm, drenaj alanı yaklaşık olarak 200 km2 olarak tahmin 
edilmektedir. 
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«Yeniceoba ovasının kuzeyinde ve yüzeysel akış drenaj alam dışında 
Samsam Gölü bulunmaktadır. Göl, bir tahliye kanalı vasıtasıyla Pazarözü mevkiinde 
Pazarözü deresiyle birleşerek Samsam Tahliye Kanalı adı ile Tuz Gölüne 
boşaltılmaktadır. Doğal olarak, gölün tahliyesi yağışlı mevsimlerde ve ağırlıklı olarak 
sulama mevsimleri dışında gerçekleşmektedir. Sözü edilen kanalın, bir tahliye kanalı 
olması sebebiyle üzerine herhangi bir depolama yapısı inşa etmek mümkün değildir. 
Samsam Tahliye Kanalı ile tahliye edilen su miktarı, yaklaşık olarak 10.000.000 
ton/yıl olup, su kalitesi C2 S2 olup, sulamaya elverişlidir. Ayrıca Yeniceoba 
havzasmda DSİ tarafından yapılan tahliye kanalları ile yaklaşık 2.000.000 ton/yıl su 
Samsam Tahliye Kanalına atılmaktadır. Böylece, toplam 12.000.000 ton/yıl su havza 
dışına atılmakta olup, bu miktar pompaj ile yeraltından çekilen sulama suyuna eşittir. 

»Samsam Tahliye suyu, Yeniceoba havzasına derive edilerek yer altı 
suyu beslendiği takdirde, yaklaşık 1 yılda çekilen su miktarı kadar yeraltına depolama 
yapılabilecektir. Bu durumda hem yer altı suyu kalitesi düzelecek ve hem de 
yerüstünde herhangi bir yapı inşa etmeden, boşa akan tahliye sularının doğal yapı 
içinde ve yeraltında değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Sonuçta; yer altı suyu 
seviyesi ve su kalitesi yükselecek, pompaj maliyetleri düşecek ve ilave sulama 
tesisleri devreye girebilecek, ürün miktarı artacak, üretim maliyetleri düşecektir. 

Bu açıklama ve bilgiler ışığında; bölge ziraatinin ve çiftçinin 
desteklenmesi amacıyla; boşa akmakta olan suların Yeniceoba havzasmda ilave 
pompaj tesisleri yapılmak ve akiferin beslenmesi suretiyle, uygun teknik yöntemlerle 
ovaya çevrilerek yeraltına verilmesi yolunda çalışmalar yapılraaktamıdır? Bugüne 
kadar bu yolda çalışmalar yapılmamış ise, yukarıdaki açıklama ve gerekçeler 
karşısında, yurtdışında da benzeri uygulamalan yapılan bu çalışmaların hayata 
geçirilmesi düşünülmektemidir? 

-Yeraltındaki bu geçirimli tabakanın kullanılması suretiyle, fazlaca bir 
yatırım finansmanı gerektirmeyen ve Özellikle yerüstü depolama yapılarıyla 
kıyaslanamayacak kadar ucuz maliyetlerle gerçekleştirilecek olan, yöre ve ülke 
ekonomisine katkısı açık olan bu "besleme yapısının", Bakanlığınıza bağlı ilgili 
kuruluşlar tarafından etüd edilerek, yatınm programına alınması yolunda herhangi bir 
çalışma planlanmaktamıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı ; B,15.0.Arc.0.23.300*'k*A 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 1 0 5 6 8 0 3 ^ . ^ 7 2053 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 16.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.Û2-7/733-
2137/8380 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/733-2137 esas no'lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu Maddesi gereği DSİ Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/733-2137 esas no'lu) 

SORU: 

-Konya ili - Cihanbeyli ilçesi - Yeniceoba kasabası; 

Ankara-Konya karayolunun 145. km. sine 15 kilometre mesafede olup, 

yaklaşık 200 km2 civarında düzlüğe hakim bir ovada kuruludur. Bu yörede, bölgenin en 

yoğun ve kapsamlı çiftçiliği yapılmaktadır. Ekonomi; hububat ve endüstriyel bitki üretimi 

ile yurtdışı gelirlerine dayalı olup, bu hareketliliğin getirdiği ticarete bağlıdır. Kasabanın, 

İç Anadolu bölgesinde olması, kara iklimi şartlarının bölgede hüküm sürmesi sebebiyle 

yağış gerektiren mevsimlerde, yağış çoğu zaman yeterli olmamakta, sonuçta kurak 

iklim şartlanndan dolayı mahsulde verim düşmektedir. Bilindiği üzere; tanmda 

verimlilik, büyük ölçüde sulamaya bağlıdır. Bu bölgede herhangi bir yerüstü su kaynağı 

olmadığı için, şu ana kadar yapılan tarımsal sulamalar çiftçinin kendi öz kaynakları ile 

tesis edilen derinkuyu pompajları ile yapılmakta ve yeraltından 12.000.000 ton / yıl su 

çekilmektedir. Yeraltısuyu rezervuarı, akifer özelliği gösteren pliosen konglomeralardan 

süzüfen yağış suları ile beslenmektedir. Sulama sahaları, kalınlığı 30 metre civarında 

değişen alüvyon tabakaları üstündedir. Yağıştan beslenme alanı 80 km2 olup, 

yüzeysel akıştan akiferin beslenme alanlarının, drenaj alanı yaklaşık olarak 200 km2 

olarak tahmin edilmektedir. 

-Yeniceoba Ovasının kuzeyinde ve yüzeysel akış drenaj alanı dışında 

Samsam Gölü bulunmaktadır. Göl, bir tahliye kanalı vasıtasıyla Pazarözü mevkiinde 

Pazarözü Deresiyle birleşerek Samsam Tahliye Kanalı adı ile Tuz Gölüne 

boşaltılmaktadır. Doğal olarak, gölün tahliyesi yağışlı mevsimlerde ve ağırlıklı olarak 

sulama mevsimleri dışında gerçekleşmektedir. Sözü edilen kanalın, bir tahliye kanalı 

olması sebebiyle üzerine herhangi bir depolama yapısı inşa etmek mümkün değildir. 

Samsam Tahliye Kanalı ile tahliye edilen su miktarı, yaklaşık olarak 10.000.000 ton/yıl 

olup, su kalitesi C2 S2 olup, sulamaya elverişlidir. Ayrıca Yeniceoba havzasında DSİ 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahliye kanalları ile yaklaşık 2.000.000 ton/yıl su 

Samsam Tahliye Kanalına atılmaktadır. Böylece, toplam 12.000.000 ton/yıl su havza 

dışına atılmakta olup, bu miktar pompaj ile yeraltından çekilen sulama suyuna eşittir. 
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-Samsam Tahliye suyu, Yeniceoba havzasına derive edilerek yer altı suyu 

beslendiği takdirde, yaklaşık 1 yılda çekilen su miktarı kadar yeraltına depolama 

yapılabilecektir. Bu durumda hem yer altı suyu kalitesi düzelecek ve hem de 

yerüstünde herhangi bir yapı inşa etmeden, boşa akan tahliye sularının doğal yapı 

içinde ve yeraltında değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Sonuçta; yer altı suyu 

seviyesi ve su kalitesi yükselecek, pompaj maliyetleri düşecek ve ilave sulama tesisleri 

devreye girebilecek, ürün miktarı artacak, üretim maliyetleri düşecektir. 

Bu açıklama ve bilgiler ışığında; bölge ziraatinin ve çiftçinin desteklenmesi 

amacıyla; boşa akmakta olan suların Yeniceoba havzasında ilave pompaj tesisleri 

yapılmak ve akiferin beslenmesi suretiyle, uygun teknik yöntemlerle ovaya çevrilerek 

yeraltına verilmesi yolunda çalışmalar yapılmakta mıdır? Bugüne kadar bu yolda 

çalışmalar yapılmamış ise, yukarıdaki açıklama ve gerekçeler karşısında, yurtdışında 

da benzeri uygulamaları yapılan bu çalışmaların hayata geçirilmesi düşünülmekte 

midir? 

-Yeraltındaki bu geçirimli tabakanın kullanılması suretiyle, fazlaca bir yatırım 

finansmanı gerektirmeyen ve özellikle yerüstü depolama yapılarıyla kıyaslanamayacak 

kadar ucuz maliyetlerle gerçekleştirilecek olan, yöre ve ülke ekonomisine katkısı açık 

olan bu "besleme yapısının", Bakanlığınıza bağlı ilgili kuruluşlar tarafından etüd 

edilerek, yatırım programına alınması yolunda herhangi bir çalışma planlanmakta 

mıdır? 

CEVAP: 

Samsam Göfü, yöre halkının talebi üzerine 1970-1971 yılları arasında 

"Haymana Samsam Gölü Kurutulması İşi" adında hazırlanan bir proje kapsamında 

Pazarözü Deresinin akımlarını da alacak şekilde açılan 16,631 km uzunluğundaki 

tahliye kanalı ile Tuz Gölüne bağlanmıştır. Açılan tahliye kanalının akımları çevre 

halkı tarafından kısmen sulama amaçlı kullanılmaktadır. 1989 yılında yapılan 

ölçümlerde Samsam Gölü çıkışından itibaren Kulu-Kozanlı mevkiinde debi 

10,3 hm3/yıl, Pazarözü mevkiinde ise 6,0 hm3/yıl olarak tespit edilmiştir. 

Samsam suyunun yeraltısularını suni olarak beslemesi ile ilgili olarak yörede 

teknik bir inceleme yapılması gerekmektedir. Bu konu, program ve bütçe imkanları 

dahilinde 2004 yılı çalışma programına alınabilecektir. 
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9. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı 
doğalgaz sayaçlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/735) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun, İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir Aksu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederinı. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Ankara BüyükşehİT Belediye Başkanlığının satmaldığı doğalgaz 
sayaçları ile ilgili, olarak, daha önce sorduğumuz iki ayrı somya verilen 
yanıtta çelişkiler bulunmaktadır. İlk soruya verilen yanıtta 
(24.3.2003) sayaçların 2001 yılında yapılan ihale sonucu 149 USD 
karşılığı bir bedelle alındığının söylenmesine karşın, daha sonra bir 
başka soru nedeniyle aldığımız yanıtta ise (15.5.2003), sayaçların 
2000 yılında da 149 USD birim fiyatı ile alındığı ifade edilmektedir. 
2001 yılında yapılan ihale, 2000 yılım da kapsamakla mıdır? Doğrusu 
nedir? 

2. Anakent Belediyesince 149 USD birim fiyatı ile satın alınan doğalgaz 
sayaçları dolayısıyla, abonelerden "prosedür, ve hizmetler 
karşılığında 300 USD karşılığı TL alındığı" belirtilmektedir. Yanıtta 
süz konusu edilen bu prosedür ve hizmetler nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B,Q5.0.MAH.Û.65.00.0Û2/$O£jl$- 4 . A / 2 0 0 3 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 16.06,2003 tarihli ve KAN.KAR.MD A01.Û.GNS.0.10.00.02-7/735-
2150/8456 sayılı yazısı, 

istanbul Milletvekili Sayın Kemal KİLİÇDAROĞLU'nun "Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
satın aldığı doğalgaz sayaçlarına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Valilik vasıtasıyla EGG 
Genel Müdürlüğünden alınan 24.06.2003 tarihli ve 141-31854 sayılı yazıda; 

1- Ön ödemeli eletronik doğalgaz sayaçlarının, 2000 yılında ilan edilen ve 2001 yılında 
yapılan ihale neticesinde Elektromed-Elsel ECA Konsorsiyumundan 149 USD karşılığı 
bedelle alındığı, 

2- EGO Genel Müdürlüğünün 96/212 sayılı İdare Encümeni kararı gereği abonelik 
ücretinin 300 USA Dolar karşılığı Türk Lirası doğalgaz abonelik bağlantı hizmet bedeli 
alınarak abonelik kayıtlarının yapıldığı, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

VbdülkadirAKSU 
'Bakan 
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10 - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İşitme Engelliler Futbol Millî Takımının Avrupa tur
nuvasına katılabilmesi için yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/738) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

5. Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası Yükselme 
Grubunda, başarılı sonuçlar alarak, grup birincisi olanjşitme 
Engelliler Futbol Milli Takımımız, 15-18 Haziran'da İspanya'da 
yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonasına katılma 
hakkı kazanmışlardır. Takımımız, Danimarka ve Yunanistan'nm da 
bulunduğu (c) grubundadır ve ilk maçları 16 Haziran günü 
Danimarka İledir. 

Ancak, ilgisizlik nedeniyle, takımımız,bu turnuvaya 
katılmamaktadır. Bu durum Milli Takım oyuncularına yapılmış çok 
büyük haksızlıktır. 

1- Önceki yıllarda, Türkiye'ye Olimpiyat ve Avrupa 
Şampiyonluğunu kazandırmış olan, İşitme Engelliler Futbol Milli 
Takımımızın bu turnuvaya katılabilmesi için, hemen gereken 
yardımları yapmayacak mısınız? 

2- Bu turnuvaya katılmamak, Türkiye'nin prestijine zarar 
vermez mi? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/3î>S£» ANKARA 
Konu: , 

^.û9y2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 16.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/738-2173/8501 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.06.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-178-3/2760 sayılı 
yazi9i. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN*in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/738-2173 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali Ş \HİN 
Devlet Bakmı ve 

Başbakan Yardımcısı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİNİN 
7/738-2173 ESAS NOLU 

YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

14-29 Haziran 2003 tarihleri arasında İspanya'nın 
Torremolinos şehrinde devam eden, Avrupa İşitme Engelliler Spor 
Organizasyonunun (EDSO) 2003 yılı faaliyet programında yer alan 
5. Avrupa Futbol Şampiyonasına, İşitme Engelliler Futbol Milli takımımızın 
da tüm giderleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
karşılanarak katılımı sağlanmış olup» 14 Haziran 2003 tarihinde söz konusu 
ülkeye giden kafilemiz, 29 Haziran 2003 tarihinde ülkemize dönecektir. 
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//. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, bir TEAŞ görevlisinin öldürülmesi olayı ile ilgili 
davanın duruşmasına kurum adına kimlerin katıldığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/747) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdalp sçjnunun. Sayın Enerji Bakanı Hilmi GÜLER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Kaçak elektrik kullanıcıları ile Adana'da vermiş olduğu mücadelenin 
ertesinde rızası dışında Şanlıurfa İlimizde görevlendirilen ve adı geçen ilimizde 
öldürülen elektrik mühendisi çalışanınız Hasan BALIKÇFnm öldürülmesi 
hakkında duruşmaya kurumunuz adına kimler katılmıştır? Kurumunuz bir 
avukat göndermiş midir? 

T.C. 
ENERJİVETAB»>ttmKURBAKANUĞ1 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı :B.15.0,APK.0.23.300-//7T 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 0 7 2 5 *„ \IW&1 ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 23.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2192 sayılı 
yazısı. 

Mana MM*ekto Sayvn Mttta BAŞOĞLU'nun tarator» teNtfo etötf, 77747-2TC6 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu Maddesi gereği TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bflgjiltataiiifc a n ed&cim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYİN ATİLLA BAŞ OĞLU N UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/7 47-2196 esas no I u 
SORU : 

Kaçak elektrik kullanıcıları ile Adana'da vermiş olduğu mücadelenin ertesinde 
rızası dışında Şanlıurfa İlimizde görevlendirilen ve adı geçen ilimizde öldürülen 
elektrik mühendisi çalışanınız Hasan BALIKÇI'nın öldürülmesi hakkında duruşmaya 
kurumunuz adına kimler katılmıştır? Kurumunuz bir avukat göndermiş midir? 

C E V A P ; 
Konuyla ilgili dava açıldıktan sonra maktulün eşi tarafından yapılan müracaat 

üzerine gerekli hukuki değerlendirme yapılarak TEDAŞ GeneJ Müdürlüğü'nün 
Olur'una istinaden, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2003/135 Esas no.sunda 
görülmekte olan davaya TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına müdahil olunmuştur. 
18.O6.2003 tarihli söz konusu duruşmaya TEDAŞ Genel Müdürlüğü avukatları. Av. 
Salih ASLAN ve Av. Nabl ÜNAL katılmışlardır. 

12. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum Devlet Hastanesi çalışanlarına döner ser
maye ücretlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/768) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan konunun Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr. Recep AKDAG 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Av.Feridun AYVAZOĞLU 
Çorum Milletvekili 

Çorum Devlet Hastanesinde çalışmakta olan sağlık personeli döner sermaye 
yasasına bağlı olarak 1989 yılından beri düzenli olarak aldıkları ücretlerini 
alamamaktadır. 

1 - Ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan yaklaşık 400 sağlık personelinin 
hakkettikleri döner sermaye ücretleri ne zaman ödenecektir? 

2- Ödemelerin sürekliliği konusunda ne gibi çalışma planlıyorsunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı ANKARA 

Sayı :B10OAPK0O000O0/ U U ^ 
Konu:Yazılı Soru önergesi 0 3 TfllHIJ 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 23.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/768-2233/8678 

sayılı yazılan. 

Çorum Milletvekili Sayın Feridun AYVAZOĞLU tarafından Sayın Bakanımıza 
tevcih edilen " Çorum Devlet Hastanesi çalışanlarına döner sermaye ücretlerinin ne 
zaman ödeneceğine ilişkin olarak" verilen Yazılı Soru önergesinin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Rsesp AKDAG 
Bakan 
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Çorum Milletvekili Sayın Feridun AYVAZOĞLU tarafından verilen M Çorum 

Devlet Hastanesinde çalışmakta olan sağlık personelinin döner sermaye ücretlerinin 

ne zaman ödeneceği" ile alakalı Yazılı Soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1- Çorum Devlet Hastanesinde çalışmakta olan sağlık personeli döner 

sermaye yasasına bağlı olarak 1989 yılından beri düzenli olarak aldıkları ücretlerini 

alamamaktadır. Ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan yaklaşık 400 sağlık personelinin 

hakkettikleri döner sermaye ücretleri ne zaman ödenecektir? 

2- Ödemelerin sürekliliği konusunda ne gibi çalışma planlıyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

1- Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşları, 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki Kanun uyarınca, bir taraftan kendi 
gelirleri ile kendi giderlerini (yapım ve büyük onarım hariç her türlü ihtiyaçları, tıbbî 
cihaz alımları, tıbbî sarf malzemeleri gibi) karşılamakta, bir taraftan da tüm döner 
sermaye gelirlerinin % 50'sini aşmamak kaydı ile kalan kısmı personele ek ödeme 
olarak dağıtmaktadırlar. Dolayısı ile, personele ek ödeme dağıtılabilmesi için 
öncelikle kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve kaliteli, verimli ve etkin sağlık 
sunumunun sağlanması ve buna bağlı olarak da döner sermaye gelirlerinin artırılması 
ve ayrıca tahakkuk eden gelirin zamanında tahsil edilebilmesi gerekmektedir. Sağlık 
hizmetlerinin "kesintisiz ve ertelenemez" niteliği dikkate alındığında, sağlık hizmet 
sunumunun istenen seviyede ve ivedilikle sunulması ve sağlık hizmetlerinden 
faydalananların memnuniyetinin sağlanması son derece önemlidir. 

Öte yandan, sağlık hizmetlerinden faydalananların memnuniyetinin 
sağlanmasının en önemli vasıtalarından biri de, sağlık personelinin özverili çalışması 
ve hastalara güleryüzlü sağlık hizmeti sunmalarının karşılığında, mali yönden teşvik 
edilmesidir. Bu sebepledir ki, sağlık personeline ek ödeme yapılması konusu 
üzerinde hassasiyetle durulmakta ve bu yönde gerekli kanunî ve idarî düzenlemeler 
yapılması için çalışılmaktadır. 

Ancak, son zamanlarda döner sermayeli kurum ve kuruluşların alacaklarının 
yüksek meblağlara ulaşması ve bu meblağların da tahsilinde zorluklar yaşanması 
sebepleriyle, kaliteli ve verimli bir şekilde sağlık hizmetinin sunumu için gerekli olan 
ihtiyaçların karşılanmasında zorluklar yaşanmaktadır. 

Bu bağlamda, sosyal güvenlik kurumlarına tâbi hastaların almış oldukları 
sağlık hizmeti karşılığında düzenlenen faturaların bedelinin ödenmesinde gecikmeler 
olmakta; keza, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık giderlerinin 
ödenmesinde de gecikmeler olmaktadır. Bağ-Kur hastanelerimize olan borçlarını 
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fatura tahakkuk tarihine göre daha evvel 2-3 ay gecikmeli olarak öderken; son bir 
yıldır 7-8 ay gecikmeli olarak ödemektedir. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu, yeşilkart ayaktan tedavi bedellerini daha evvel düzenli 
olarak 1 ay içerisinde öderken şu anda yaklaşık 7-8 ay gecikmeli olarak ödeme 
yapmaktadır. Bu nedenle, kurumlarımızın borç stoku gün geçtikçe artmaktadır. 

Yazılı Soru önergesi ile ilgili olarak, Çorum Sağlık Müdürlüğü'nden alınan 
27.06.2003 tarihli ve 7767 sayılı yazıda, "anılan Hastane personeline Ekim-Kasım-
Aralık 2002 dönemine art döner sermaye ek ödemesinin Mart 2003'de yapıldığı; 
tahsilatta yaşanan sıkıntılar ile 2003 Malî Yılı ilaç, serum ve sair mal ve malzeme 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı ihale bedellerinin ödenmesi sebepleriyle, 
Ocak-Şubat-Mart 2003 dönemine ait döner sermaye ek ödemesinin (% 50 
nisbetinde) 26.06.2003 tarihinde personele ödendiği" belirtilmektedir. 

2-Yukanda da ifade edildiği gibi, sağlık kurumların alacaklarının zamanında 
tahsil edilmesi ve sağlık personeline düzenli olarak ek ödeme yapılması konusu 
üzerinde hassasiyetle durulmakta ve bu yönde gerekli kanunî ve idarî düzenlemeler 
yapılması için çalışılmaktadır. Bu bağlamda; 

a) Döner sermayeli kurumlarımızın alacaklarının tahsili konusundaki sorunun 
çözümü için, Bakanlığımızın 23.05.2003 tarihli ve 10372 sayılı, 10.06.2003 tarih ve 
817 sayılı Genelgeleri ile kurumların borç-alacak takibi bilgilerinin aylık olarak 
Bakanlığımıza göndermeleri hususunda talimat verilmiştir. 

b) Bakanlığa aktarılan borç-alacak bilgileri çerçevesinde SSK., Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile 
mevcut borçların bir ödeme planı dahilinde ödenmesi amacıyla ilgili kurumlar ile 
görüşmeler devam etmektedir. 

c) 19.06.2003 tarihli ve 956 (1917) sayılı 2003/67 Genelge ile vilayetlere 
tamim edilen Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlarda 
Görevli Personele Döner Sermayeden Ek ödeme Yapılmasına Dair Yönergesinin 18 
inci maddesi ile, "Döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde, ilgili 
ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak kaydıyla tahsilat yapıldığı 
zaman ödeme yapılabilir" yolunda düzenleme yapılarak, daha evvel üç ay olan azami 
ek ödeme zamanı altı aya çıkarılmıştır. 

d) Bakanlığımız ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasında 01.05.2003 tarihinde 
imzalanan Sağlık Hizmetleri Protokolü'nde faturaların teslim tarihinden itibaren 
inceleme süresi dahil en geç 60 gün içinde ödeneceği yolundaki hüküm konularak, 
tahsilatın süresinde yapılması sağlanmıştır. 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin hastanelerde gördükleri 
tedavi bedellerinin ödeneklerinin Maliye Bakanlığınca erken serbest bırakılması için 
çalışmalar devam etmektedir. 

f) Yatarak tedavi gören yeşil kart hamillerinin ödemelerinde "ödenek bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın" ödemelerin yapılması planlanmaktadır. 

0) Belediyelerde çalışan personele ait hastane tedavi bedellerinin zamanında 
ödenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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13. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, balıkçı barınaklarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binalı Yıldırım'ın cevabı (7/771) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖFNA 

Aşağıdaki sorularınım Ulaştırma Bakan» Sayın Binalı YİLDİRİM 
tarafından, yazıl» olarak cevaplandırılmasın» saygılarımla arz ederim. 
10.06.2003 

S e d a t O Z U N B \ V 
izmir Milletvekili 

1) Balıkçılarımızın sığınak ve hazırlık yeri olarak kullandığı ve onlar 
için olmazsa olmaz olan Balıkçı Barınaklarının kiraianmasjndak» 
prosedürü basitleştirmek ve bu alanda karşılaşılan sorunları en aza 
indirmek İçin bir çalışmanız var mı ? 

2) Balıkçı Barınaklarının çok yüksek olan kira bedellerini düşürerek 
balıkçılarımızı rahatlatmayı düşünüyor musunuz ? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.n.O.APK.0.10.0I .21. / iJA/- |005 - ^ f t ^ " 8 6 8 1 ' • ^MMUZ fljfo 
KONU :İzmir Milletvekili 

Sayın Sedat UZUNBAY'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 23.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2192 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Sedat UZUNBAY'ın 7/771-2236 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BfcaTi YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

7^ 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN SEDAT UZUNBAY'IN 7/771-2236 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

l-Balıkçılarımızın sığmak ve hazırlık yeri olarak kullandığı ve onlar için 
olmazsa olmaz olan Balıkçı Barınaklarının kiralanınasındaki prosedürü basitleştirmek 
ve bu alanda karşılaşılan sorunları en aza indirmek için bir çalışmanız var mı? 

2-BaIıkçı Barınaklarının çok yüksek olan kira bedellerim düşürerek 
balıkçılarımızı rahatlatmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 
3288 Sayılı Kanun'un 5. Maddesi gereğince Balıkçı Barınakları Yönetmeliği 
çıkarılarak yayınlanması, ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin yönetmeliğe yeni 
maddeler ilave edilmesi veya kaldırılması Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tasarrufu 
altında bulunmaktadır. 

Bu amaçla, Balıkçı Barınakları'nın kiralanmasında veya kiralama sonrasında 
ortaya çıkan sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla; Tanm ve Köyişleri Bakanlığının 
koordinatörlüğünde ilgisine göre Bakanlığımız, Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlıkları gibi kuruluşlarla yazışmalar ve toplantılar düzenlenerek sorunlara çözüm 
aranmakta olup, bu çözümler yönetmeliğe ilgili Bakanlıkça ilave edilmektedir. Bugün 
itibariyle Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'nin basitleştirilmesine dair Bakanlığımıza 
intikal etmiş herhangi bir bilgi ve çalışma bulunmamaktadır. 

Maliye Bakanlığı'ndan Bakanlığımıza intikal eden, Tekirdağ İli Hoşköy 
Balıkçı Barınağı'nın 14.03.2003 tarihinden geçerli tespit edilen ilk yıl kira bedeli 
yıllık 1 Milyar 760 Milyon TL. olup, bu tesisin 2003 yılına dönüştürülmüş maliyet 
bedeli KDV dahil yaklaşık 1 Milyar 400 Milyon TL. dir. Tespit edilen kira 
bedellerinin, tesislerin maliyet bedelleri dikkate alındığında çok küçük rakamları 
ihtiva ettiği görülmektedir. Bu nedenle kiraya verilen tesislerin kira bedellerinin çok 
yüksek olmadığı, aksine çok küçük sembolik rakamları ihtiva ettiği düşünülmektedir. 
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14. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, hayvan bannaklanna ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/781) (1) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakam Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. Türkiye genelinde kaç adet hayvan barınağı (sokak köpekleri ve diğerleri 
için) vardır? 

2. Her bir köpek barınağının, köpek barındırma kapasitesi nedir, kaç adet 
köpek barınmaktadır? 

3. Bannaklarda kaç adet personel istihdam edilmiştir? Köpek miktarı göz 
önüne alındığında ideal personel sayısı ne o] malıdır? 

4. Barınakların gelirleri ne kadardır ve nerelerden karşılanmaktadır? 

5. Köpeklerin beslenme ihtiyaçları nasıl karşılanmaktadır? Düzensiz 
beslenmeden ötürü başta egzama olmak üzere görülen hastalıklar hangi 
düzeydedir? 

6. Köpeklerin, kuduz ve karma aşılarında eksiklik var mıdır? 

7. Aşısızlık dolayısıyla özellikle yavrular olmak üzere kayıplar ne düzeyde 
olmaktadır? 

8. Köpeklere verilmek üzere temin edilen ilaç miktarı yeterli midir? Hangi 
kaynaklardan karşılanmaktadır? 

9. Barınaklarda yeni gelen ve hastalık taşıyan köpekler için karantina 
bölgeleri var mıdır, hastalıklı köpekler diğerleriyle birlikte mi 
tutulmaktadır? Eğer karantina bölgeleri yoksa, bu sebeple sağlıklı 
köpeklere hastalıkların bulaşması oranı nedir? 

(1) Ekler: Hacimli olduğundan bastınlmamıştır, dosyasındadır. 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
SAYI: B.05.0.MAH.0.65.00.002/ ^ O f t , ^ t^./'->./2003 
KOMİ ; Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKAM .TĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 23.06.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-2192-7/781 -
2246/8691 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun -'Türkiye genelindeki hayvan barınaklarına ilişkin" 

yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu Kanıma dayanarak çıkarılan yönetmelikle 

mahalli idarelere hayvan hastalıkları ile mücadeleye katılma ve bu amaçla bütçelerine yeterli ödeneği koyma 
görevi verilmiştir. 

Diğer taraftan, insan ve hayvan sağlığı apışından önemli olan kuduz, brucellosis ve Tubercülosis gibi 
ülkemizde yaygın olarak görülen zoonotik hastalıklarla etkili olarak mücadeJe edilebilmesi ve koruma 
tedbirlerinin alınabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında 11.11.1991 
tarihinde imzalanan protokol uyarınca kumlan "Türkiye Zoonoz Milli Komitesi" üyeleri arasında 
Bakanlığım Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü temsilcisi de yer abnakta olup, Bakanlığım Lemsitcisinin de 
katıldığı toplantılarda alınan kararlar da zaman zamajı genelge yapılarak valiliklere iletilmektedir. 

Konu ile ilgili olarak Bakanlığımda yapılan arşiv araştırmasından bu kapsamda yapılan 2.11.2000 
tarihli ve Kİ279 sayılı genelge ile kuduz hastalığı ile mücadelede istenilen başarman elde edilebilmesi için 
Belediyelerce; 

-Sahipli kedi ve köpeklerin kayıt ve tescillerini yaparak bunların sürekli takibini sağlaması, 

-Kuduz hastalığıyla mücadeleye yönelik yeterli ekipleri oluşturması, 

-Sahipsiz hayvan toplama ve baruıdırma merkezleri yaptırması, 

-Gezici ekipler oluşturarak sahipli hayvanlara yönelik aşılama kampanyası düzenlemesi, 

-Hayvan barındırma merkezlerinde sahipsiz hayvanların kısırjaştırılması çalışmalarına öncelik 
\ erilevek başıboş hayvan sayısındaki artışa engel olması, 

-Barmaklardaki köpeklerin yaşamını sürdürebilmeleri için sahiplendirilmelerine çalışılması, bu 
konuda gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması, 

hususları hüküm altına alınmış olup, bu konuda belediyelerce şimdiye kadar yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi istenmiştir. 

Bu genelgeye verilen cevaplardan başta buyukşehir belediyeleri olmak üzere çoğu belediye 
ı ararından; 

-Hayvan barınakları yapılmakta olduğu ya da yapımının gündemlerinde yer aldığı, 
-Sahipsiz kedi ve köpeklerin kayıtlarının tutulduğu, 
-Kuduzla ilgili ekipler oluşturulduğu, 

-Kuduzla ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla sesli yayın yapıldığı, afiş ve broşıir 
dağıtıldığı, eğitim düzenlendiği. 

-Hayvan barındırma merkezleri bulunan belediyelerde kısırlaştırma işlemleri yapıldığı, ya da dişi ve 
«vkek hayvanların ayrı olarak barındırıldığı, 

-Gönüllü kuruluşların da desteğiyle sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine çalışıldığı, 

-Salgın ve bulaşıcı hastalıklar konusunda Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık MüdOrlttgll ile işbirliği 
içeririnde kasaplar, sakatat satanla, ve marketlerin denetlendiği, insan sağlığm. tehdit eden şarbon, kuduz, 
brucellosis ve parazit vb. gibi hastalıkların kontrol edildiği, 

Küçük belediyeler tarafından ise finansman yetersizliği nedeniyle hayvan barınaklar, yapılamadığı, 
ancak kudo/la mücadele ekipleri oluşturularak mücadelenin sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

Zoonoz Milli Kom.tesi karan uyarınca belediyelerce yapılan etkinliklere dair 2.11.2000 tarihli 
uenelge ile istenen bilgilere göre hazırlanan üstenin bir örneği ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim 

"* AKSU 
Bakan 

- 5 5 8 -



T.B.M.M. B : 103 8 .7 .2003 O : 2 

15. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Cezayir depreminde zarar gören İnternet 
iletişimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yüdırım'ın cevabı (7/782) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

cz^m^S^-
Atillâ BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

Cezayir depremi dolayısıyla ana kablo hasar görmüş, Türkiye'nin Dünya ile 
olan internet iletişimi büyük zaafa uğramış, 2/3 oranında güç kaybetmiştir. Bu 
hasar vatandaşlarımızın sadece dünya ile iletişimlerinde bir engellemeye yol 
açmakla kalmamakta, elektronik ticaretin geliştiği günümüzde milyonlarca 
dolarlık zararlara yol açmaktadır, ihalenin gecikmesi ise söz konusu sorunun 
çözümünü geciktirmektedir. 
a. Türkiye'nin yurt dışı ile bağlantısını, olası riskler hesaplanmaksızm tek 

bir hat üzerinden sağlamak akılcı bir politika mıdır? 
b. Bu durumun düzeltilmesi amacıyla ilgili ihalenin bir an evvel yapılarak 

dünya ile iletişimin sağlanması ne kadar zaman alacaktır? 
c. Kullanıcılar tarafından peşin ücretle satın alınan bu hizmetin kesintiye 

uğramasından kaynaklanan zarar nasıl ve kim tarafından telafi edilecektir? 
d. Bu durum düzelinceye kadar, komşu ülkelerden birisiyle bir hat kiralama 

sözleşmesi yapılması düşünülmekte midir? 
T.C. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/- 1D03 - ^ # < ? » t TEMMUZ 2003 
KONU :Adana Milletvekili 

Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: a) TBMM BaşkanUğının 23.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02^7/782-2251/8696 

sayılı yazısı. 
b)Başbakanhğm 25.06.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-186-38/2870 sayılı 
yazısı 
Adana Mületvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun 7/782-2251 sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

559 

Jinali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATÎLLA BAŞOĞLU'NUN 7/782-2251 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR; 

Cezayir depremi dolayısıyla ana kablo hasar görmüş, Türkiye'nin Dünya ile 
olan internet iletişimi büyük zaafa uğramış, 2/3 oranında güç kaybetmiştir. Bu hasar 
vatandaşlarımızın sadece dünya ile iletişimlerinde bir engellemeye yol açmakla 
kalmamakta, elektronik ticaretin geliştiği günümüzde milyonlarca dolarlık zararlara 
yol açmaktadır. İhalenin gecikmesi ise söz konusu sorunun çözümünü 
geciktirmektedir. 

a-Türkiye'nin yurt dışı ile bağlantısını, olası riskler hesapknmaksızın tek bir 
hat üzerinden sağlamak akılcı bir politika mıdır? 

b-Bu durumun düzeltilmesi amacıyla ilgili ihalenin bir an evvel yapılarak 
dünya ile iletişimin sağlanması ne kadar zaman alacaktır? 

c-Kullanıcılar tarafından peşin ücretle satın alınan bu hizmetin kesintiye 
uğramasından kaynaklanan zarar nasıl ve kim tarafindan telafi edilecektir? 

d-Bu durum düzelinceye kadar, komşu ülkelerden birisiyle bir hat kiralama 
sözleşmesi yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP: 

Mayıs-2003 tarihinde Cezayir'de meydana gelen deprem nedeniyle Sea Me 
We3 denizaltı fiber optik kablo bağlantısının kopması yüzünden Türk Telekom 
TTnet şebekesinin mevcut 1.132 Mbps'lik yurtdışı İnternet port kapasitesi 200 
Mbps'a düşmüş olup, 932 Mbps'lik kısım kesilmiştir. 

Akdeniz havzasında, Türkiye'de uçlanan ve Ülkemizin ihtiyaç -duyduğu 
kapasiteleri sağlayabilecek kapasite ve teknoloji açısından Sea Me We3 fiber optik 
kablo sisteminin özelliklerine haiz başka bir kablo sistemi bulunmadığından, yurtdışı 
çıkışı için ağırlıklı olarak Sea Me We3 kablo sistemi kullanılmıştır. 

İletişim altyapısı İçin Türk Telekom'ca oluşturulmuş ACİL EYLEM PLANI 
çerçevesinde; deprem nedeniyle kopan Sea Me We-3 kablosu üzerinden çalışmakta 
olan ses devreleri İnternet'e göre düşük kapasiteler gerektirdiğinden başlat kablolar 
üzerine aktarılmış ve kesintiden ses devreleri etkilenmemiştir. Ancak, İnternet için 
kullanılan kapasiteler çok büyük olduğundan bu kadar büyük kapasiteleri 
karşılayacak ve Türkiye karasularında sonlanan başka bir denizaltı kablosu mevcut 
olmadığından, 932 Mbps'lik arızalı kısma karşılık Uydu ve Kablo üzerinden peyder
pey servise verilen devrelerle toplam 1.000 Mbps'lik bir kapasite hizmete verilerek 
arızadan iletişim müşterilerinin olabildiğince az etkilenmesi sağlanmıştır. 

Meydana gelen bu arıza ile yurtiçi internete erişimde hiçbir sorun 
yaşanmamıştır, Yurtdışı erişimde ise irtibatm tamamen kopması söz konusu olmadığı 
gibi sadece bazı sitelere erişim yavaşlamıştır. Bu nedenle iddia edildiği ölçülerde 
milyonlarca dolarlık zarar söz konusu değildir. 

TTnet yurtdışı şebeke bağlantısı; İstanbul-Miami, Istanbul-Londra, Istanbul-
Newyork Fiber-Optik, İstanbul-Münİh Uydu J$ğ|gntıh olarak, Ankara-Palermo 
Fiber-Optik, Ankara-Paris, Ankara-BrilkseL^^nl«^^|SMiaco ve Ankara-Krefeld 
Uydu bağlantılı devreler olarak hizmet verm^edir,., ,v V. ; \ 
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16. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde demirli bulunan tehlikeli 
madde yüklü bir yabancı gemiye, 

- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Ergene nehrindeki kirlilik ve taşkından kaynak
lanan sorunlara, 

İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/797,798) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

, ^ . Jft^m s o r u l ^ « ? .Çevre Bakanı Sayın İmdat Süimogîu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması ıçm gerekh işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 19.02.2003 

Ec&Abdaiaziz Y/ 
Hata) MMetvekili 

1-İskenderun Körfezinde 3 yıldır demirli bulunan, tehlikeli madde yüklü İspanya 
bayraklı ULLA gemisi Körfez'de kirliliğe yol açmış mıdır? 

2-50 yaşındaki geminin çürüme sonucu, tehlikeli maddenin denize karışmasını 
çivileyecek tedbirler alınmış mıdır? 

3-Geminin Türk karasularından çıkarılması için girişimde btfurmîtmrç mudur? *'".-'. 

4-Geminin zehirli ve çevre kirliliğine yol açacak yükünün boşaltılıp imha edilmesi 
mümkün müdür? 

5-Yükün gerçek sahibi ülkeye iadesi neden yapılamamaktadır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSt BAŞKANLIĞINA 

Çevre Bakanı Sayın İmdat SÜTLÜOĞLU tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 21.02.2003 

; 
Erdoğan KAPLAM 
Tekirdağ Milletvekili 

l- Ergene Nehri kirliliğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan'a tazminat ödüyor 
m ı ı 9 mu 2- Ergene Nehri 2002 yılında meydana gelen taşkınlarda toplam 80.000 dönüm ekili alan 
zarar gördü, olası taşkınlarda meydana gelecek zararın muhatabı kimdir? Bu konuda 
herhangi bir tedbir alınıyor mu? 

3- Bölgedeki sanayi tesislerinden dolayı zararlı atıklar araziye yayıldı. Bu konuda ne gibi 
işlemler yapıldı? 

4 Trakya Üniversitesinin Bakanlığınız ile yapmış olduğu Ergene Protokolü hangi 
aşamadadır? Bakanlığınızın bu konudaki düşünceleri nelerdir? 

5- Trakya Üniversitesi Çevre Projesi son aşamasına gelmiş maddi sıkıntılardan dolayı 
tıkanmıştır. Projeye kaynak aktarmayı düşünüyor 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.Û1.01- £ / 8 - 1 1 1 0 O77 / f /2003 

KONU: Sn. Abdülaziz YAZAR ve Erdoğan 
KÂPLAN'ın Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜÎÜK MİtLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 28/06/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-848 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Hatay Milletvekili Sayın Abdülaziz YAZAR'ın "İskenderun 
Körfezinde demirli bulunan tehlikeli madde yüklü bir yabancı gemiye ilişkin" 7/797 esas 
nolu ve Tekirdağ Milletvekili Sayın Erdoğan KÂPLAN'ın "Ergene Nehrindeki kirlilik ve 
taşkından kaynaklanan sorunlara ilişkin" 7/798 esas sayılı yazılı soru önergeleri 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımîzlîşİkte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

/ w « » re 
Bakan 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDÜLAZİZ YAZARIN 
İSKENDERUN KÖRFEZİNDE DEMİRLİ BULUNAN TEHLİKELİ MADDE 

YÜKLÜ BİR YABANCİ GEMİYE İLİŞKİN 7/797 ESAS SAYILI 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİNİN CEVABI 

1- 25.02.2000 tarihinden buyana İskenderun Körfezinde demirli bulunan tehlikeli 
atık yüklü M/V Ulia Gemisinin körfezde kirliliğe neden olmaması için Bakanlığımız 
koordinasyonunda İlgili tüm kurumların da desteğiyle gereken tedbirler alınmış ve gemi 
sürekli olarak kontrol altında tutulmuştur. Son olarak 03-05.02.2003 tarihleri arasında, 
Denizcilik Müsteşarlığı, Hatay Valiliği İl Çevre Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odaları 
yetkililerince gemide yapılan incelemelerde bazı teknik aksaklıklara karşın geminin genel 
durumunun normal olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte İskenderun Körfezinde söz 
konusu gemiden kaynaklanmış bir kirlenme Bakanlığımıza bildirilmemiştir. 

2- Bu konuda Bakanlığımız koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı, Denizcilik 
Müsteşarlığı, Hatay İl Çevre Müdürlüğü, İskenderun Liman Başkanlığı arasında 

. yürütülen çalışmalarda, öncelikle geminin güvenli bir yere çekilmesine karar verilmiştir. 
Bu kapsamda anılan kurum/kuruluş temsilcileriyle, 10.01.2002 tarihinde Bakanlığımızda 
yapılan toplantıya Hatay İl Çevre Müdürlüğünce geminin güvenli bir yere çekilmesine 
ilişkin araştırmaların yapılmasına karar verilmiştir. Hatay İl Çevre Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde, Bölgede 1000 GRT'nin üzerindeki gemilerin her 
türlü hava muhalefetine karşı koyabileceği ve sabit durabileceği korunaklı rıhtım veya 
barınma yeri olmadığı ve bu tür gemilerin İskenderun Umanı demir sahasında demirde 
bekletilmesinin gemi ve deniz güvenliği açısından daha uygun olduğu anlaşılmış ve 
gemi İskenderun Limanına çekilerek sıkı gözetim ve denetim altına alınmıştır. 

3,5- Bir İspanyol firması tarafından Cezayir'de baraj inşaatında kullanılmak 
amacıyla diğer bir İspanyol Firmasının (Dragados) siparişi üzerine gönderilen uçucu kül, 
Mavi Deniz Acentalığı Tİc. Ltd. Şt. tarafından "MA/ Ulla" isimli gemi ile Cezayir'in Jijel 
Umanına getirilmiş, ancak ıslandığı ve kullanılmaz hale geldiği gerekçesiyle alıcı firma 
tarafından kabul edilmemiştir. 

Bu gelişme üzerine gemi sahipleri, gemi ve yükünü 25.02.2000 tarihinde 
İskenderun Umanına getirmişlerdir. Bakanlığımız talebi doğrultusunda ODTÜ'ye 
yaptırılan analiz sonucuna göre aşırı miktarda krom (+6) içerdiği anlaşılan uçucu kül, 
tehlikeli atık olarak tanımlanarak taraf olduğumuz Basel Sözleşmesi hükümleri gereği 
gemi yükünün İspanya'ya geri gönderilmesi için Bakanlığımız ile ispanya Hükümeti 
arasında Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yasal süreç başlatılmış ve İspanya 
Hükümetinin nihai kararı, 05.10.2001 tarih ve 10596 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza 
ulaştırılmıştır. Söz konusu yazıda; 

a) izin alınmaksızın on sekiz kez atık sevkiyatı gerçekleştirmiş olmasından 
kaynaklanan ağır ihlal nedeniyle komisyon tarafından Lafarge-Asland S.A. firmasına 
30.050,61 Euro ve ayrıca atıkların terkedilmiş olması nedeniyle ciddi ihmalden dolayı 
18.030,35 Euro para cezasının tahakkuk ettirildiği, 

b) Anılan şirketin atıkları İspanya'ya getirerek burada arıtılması ve/a^u^o^rriğjf^ 
arıtım yöntemi bulmak suretiyle çevreyi ihlalden önceki durumuna g e t i r m j ^ A d n v ü 
olduğu, bu amaçla, şirketin iki aylık bir zaman zarfında bir icra planını lsçaVt$k$byje 
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Bakanlığına sunması gerektiği, planın uygulanarak neticelendirilmesinin bu kararın tebliğ 
tarihinden başlayarak altı aydan fazla sürmeyeceği, 

c) Yukarıda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birisinin veya icra programında 
belirtilen yükümlülüklerden herhangi birisinin sorumlu şirket tarafından öngörüldüğü 
şekilde ve belirtilen süreler içinde yerine getirilmemesi durumunda, ilgili Kanun maddesi 
gereğince şirkete ek yaptırım ve cezalar uygulanacağı, 

d) Sorumlu şirketin 2.maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirememesi 
durumunda ilgili merciye terk edilen atıkların uygun şekilde arıtılması için alternatif bir yol 
önerebileceği, bu durumda söz konusu arıtımın neden olabileceği zarar ve ziyanın ek bir 
prosedür kapsamında yeniden değerlendirilerek tahakkuk ettirileceği, 

ifade edilmiştir. * 

Bu kapsamda mevcut durumu tekrar değerlendirmek ve iade sürecini 
hızlandırmak için izlenecek yolu belirlemek amacıyla Bakanlığımızda, 10.01.2002 
tarihinde yapılan koordinasyon toplantısında, Basel Sözleşmesinin 92 maddesinde yer 
alan "Tehlikeli atıkların veya diğer atıkların sınır Ötesi taşınımmın, ihracatçının veya 
üreticinin fiillerinden ötürü yasadışı trafik olarak kabul edildiği durumlarda, ihracatçı 
devlet, kendine yasadışı trafik hakkında bilgi verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde veya 
ilgili devletlerin mutabık kalacağı başka bir süre içinde söz konusu atıkların; 

- İhracatçı veya üretici ya da gerekliyse kendisi tarafından ihracatçı devlete geri 
getirilmesini veya bunlar mümkün değilse1, 

- Bu sözleşme hükümleri uyarınca bertaraf edilmesini temin edecektir. Bu amaçla 
ilgili taraflar, atıkların ihracatçı devlete geri gönderilmesini engelleyemeyecek veya böyle 
bir işleme karşı çıkmayacaklardır'" hükmü gereğince, yasadışı trafik hakkında İspanya 
Hükümetine bilgi verilmesinden itibaren 30 günlük sürenin geçtiği, ancak İspanya 
Hükümetinin tek taraflı olarak belirlediği iade sürecinin, geminin mevcut durumu göz 
önüne alındığında son derece uzun olduğu, bu nedenle belirtilen maddeye uygun olarak 
atığın acilen iade edilmesinin gerektiği, bu arada gemiden kaynaklanabilecek çevresel 
zararlardan ispanya Hükümetinin sorumlu olacağı ve tazmin yükümlülüğünün bulunduğu 
belirtilerek, bu hususların ve İspanyol Hükümeti ile ilgili firma arasındaki anlaşmanın 
Basel Sözleşmesinin ilgili hükmü gereğince Ülkemizi bağlamayacağının İspanya 
Hükümeti ile Basel Sekreteryasına bir yazıyla bildirilmesi, aynı yazıda atığın her iki ülke 
arasında mutabık kalınacak bir süre İçinde geri gönderilmesi gerektiğinin vurgulanması 
kararı alınmıştır. 

Alınan kararlar doğrultusunda bu atıkların mevcut haliyle tehlike arz ettiği ve 
Basel Sözleşmesin hükümlerine göre 30 gün olan iade süresinin çoktan aşıldığı yasa 
dışı gelen bu atıkların en kısa zamanda İspanya tarafından alınmasının sağlanması 
konusunda İspanya Hükümeti ve Basel Sekreteryasına bildirilmesi hususu Dışişleri 
Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu konudaki yazışma Dışişleri Bakanlığı kanalıyla 
yapılmıştır. Ayrıca, Greenpeace Ofisine de bir yazı gönderilerek, Jjamuoyu oluşturmak 
amacıyla Bakanlığımıza destek verilmesi talep edilmiştir. Sözleşmenin y|^rt f^^Günün 
olmaması nedeniyle sürecin daha etkin olmasının sağlanabilmesi iç^^rrıevcujt^d^çı 
sözleşmenin en üst organı olan Taraflar Konferansına taşınmıştır. . . ' . . „ . 

9-13 Aralık 2002 tarihleri arasında Cenevre'de' yapılan Basel Sözleşmesi 
B.Taraflar Konferansma katılan heyetimiz, Ulla Gemisi sorununu uluslararası toplunun 
dikkatine getirmiştir. Bu çerçevede 2000 yılında İspanya menşeli ve* tehlikeli a ık 
niteliğindeki yüküyle İskenderun Limanına getirilen Ulla gemisinin halihazırdaki fiziki 
durumunun endişe yarattığı, İspanyol Hükümetinin bu konudaki işbirlikçi yaklaşımının ve 
ilgili şirketin sorumluluğunu kabul etmesinin tarafımızdan takdirle karşılandığı ancak 
geminin tehlikeli atık niteliğindeki yükünün en kısa sürede ihracatçı devlet tarafından geri 
alınacağının ümit edildiği belirtilmiştir. 
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İspanya Çevre Bakanlığı Çevre Temizliği Genel Müdür Yardımcılığı Juan 
Martinez Sanchez, 19 Aralık 2002 tarihinde Madrid Büyükelçeîlğimizle temasa geçerek, 
İspanyol makamlarının Ulla gemisi ile ilgili sorunu biran önce çözmek istediklerini, bu 
amaçla bu konuda tam yetkili Türk muhataplarıyla birarayâ gelmeyi arzu ettiklerini, 
soruna çözüm bulmak amacıyla yapılacak toplantının Basel Sekreteryasının yerleşik 
bulunduğu Cenevre'de gerçekleştirilmesinin uygun olacağını düşündüklerini, bununla 
birlikte, bu görüşmenin başka bir yerde de yapılabileceğini bildirmiştir. 

Bu bağlamda, Cenevre'de İspanyol Delegasyonu ile 20.02.2003 tarihinde bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantı sonucunda İspanyol Firmasının atığın geri alınmasını kabul 
ettiği belirtilmiş olup, konunun teknik ve hukuki belirsizliklerin pratik bir yaklaşımla 
çözümlenebilmesi için Türkiye'de bir toplantı tertip edilmesi talep edilmiştir. Ayrıca, Basel 
Sözleşmesinin 9 maddesinin 3 üncü ve 4 üncü bentleri uyarınca Türk tarafının da gerekli 
sorumluluğu alarak ivedilikle geminin hukuki durumunun aydınlatılmasının önemi 
vurgulanmıştır. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı, Çevre1 Bakanlığı ve Denizcilik 
Müsteşarlığınca gerekli çalışmalar başlatılmıştır. İspanya'nın atıkları geri alacağına 
ilişkin iradesini ortaya koyan İspanyol Çevre Bakanlığının yazısı Basel Sekreteryası 
aracılığıyla 24.02.2003 tarihinde Dışişleri Bakanlığına ve Bakanlığımıza ulaştırılmıştır. 

4- İspanya Çevre Bakanlığınca İspanya Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri 
Bakanlığına yapılan gayri resmi taleple, atığın bertarafı konusunda karşılaşılabilecek 
muhtemel mali portre hususunda bilgi istenmesi üzerine, yukarıda belirtilen kurumlar ve 
Bakanlığımız temsilcilerinin katilimi ile 14.10.2002 tarihinde Bakanlığımızda bir toplantı 
yapılmış ve toplantıya katılan kurumlar arasında aşağıdaki hususlarda işbirliği yapılması 
kararı alınmıştır; 

a) Geminin Türkiye'den İspanya'ya ve İskenderun'dan İzmit Limanına limbo 
yapılarak taşınması maliyetleri hakkında gerekli olan araştırmaların Denizcilik 
Müsteşarlığı tarafından yapılması, 

b) Bu arada atığın nihai bertarafının yurt içinde veya yurt dışında yapılması 
maliyetlerinin Çevre Bakanlığı tarafından ortaya çıkarılması, 

c) Araştırmalar sonunda hazırlanacak ve İspanya makamlarına sunulacak rapor 
hakkında, İspanya tarafından cevabın geç ulaştırılabileceği ihtimaline karşı, geminin 
yükünün ülkemizde belirlenecek ara depolama sahasına nakledilmesr için H ^ * ^ j K ' e v r e 

Müdürlüğü tarafından ön araştırmaların yapılması, 

d) Söz konusu bilgilerin Dışişleri Bakanlığına ulaştırıl 
Bakanlığına iletilmesi, 

uygun görülmüştür. 
Alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığımızca, 2200 ton tehlikeli atığın yurt içinde 

bertarafı ile ilgili olarak, Izaydaş İzmit Atık ve Artıkları Yakma ve Değerlendirme A Ş ne 
yurt dışında ise, Almaya'da GSB-Sonderabfall. HaJlanda da AVR-lnternational B V 
firmalarına müracaat edilerek bertaraf maliyetleri konusunda bilgi istenmiştir Izaydaş 
A.Ş.'nın Bakanlığımıza gönderdiği yazıda, söz konusu tehlikeli atıkların lisanslı araçlarla 
tesıslenne gönderilmesi durumunda 89 Euro/ton üzerinden bertaraf edilebileceği ifade 
edilmiştir. 

Gemi yükünün ülkemizde belirlenecek bir ara depolama sahasına nakledilmesi 
hususunda Hatay İl Çevre Müdürlüğünce yapılan araştırmalarda, bölgede söz konusu 
atığın depolanması için uygun bir yer bulunmadığı, atığın başka bir yere nakli 
hususunda da araç, gereç, ekipman ve maddi açıdan nakil imkanlarının 
sağlanamayacağı tespit edilmiştir. 

Bu durumda atığın bertaraf maliyetinin son derece yüksek olması ve karaya 
çıkarılması konusunda çevresel açıdan ve diğer veçhelerden pek çok sakıncalarının 
bulunması nedeniyle, kargonun gemide muhafaza altında tutulmasına devam edilmiştir 
Bu arada İspanya ile iade sürecine ilişkin temaslara yoğunluk verilmiştir Ayrıca Basel 
Sözleşmesi gereğince söz konusu atığm İspanya tarafından teslim alınarak çevreyle 
uyumlu bir şekilde bertarafının sağlanması gerekmektedir. Bu süreç içinde oluşabilecek 
Çevresel zararlardan İspanya Hükümetinin sorumlu tutulacağı, diplomatik yollardan 
İspanya Çevre Bakanlığına bildirilmiştir. 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDOĞAN KAPLANIN 
ERGENE NEHRİNDEKİ KİRLİLİK VE TAŞKINDAN KAYNAKLANAN 

SORUNLARA İLİŞKİN 7/798 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Yunanistan'a tazminat ödenmesi talebi ile ilgili bugüne kadar Bakanlığımıza 
herhangi bir bilgi ve belge intikal etmemiştir. 

2- Bu konu Bakanlığımız yetki ve görev alanı dışında olup, DSİ Genel 
Müdürlüğünün yetki ve görevleri arasındadır. 

* 3- Ülkemizde kalkınma çabalarımızın çevre ile uyumlu sürdürülmemesi, 
sanayileşmenin ve kentleşmenin sağlıksız ve plansız gelişme eğitimleri göstermesi, 
çevre sorunlarının artmasına, çevresel kalite değerlerinin bozulmasına, su, hava ve 
topraklarımızın kirlenmesine, verimli tarım arazilerinin yok olmasına ve bazı canlı 
türlerinin soylarının tehlike altına girmesine neden olmaktadır. 

Ülkemizde çevre sorunlarının ileri boyutlarda görüldüğü yerlerden birisi de Ergene 
Havzası ve Tekirdağ İlimizdir. 

Ülkemizin en büyük sanayi merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli İllerinde yer 
kalmaması sonucu Trakya bölgesine yönelen sanayi kuruluşları; 1973 yılında Tekirdağ 
Çerkezköy İlçesinde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile birlikte Çorlu 
Deresi Ergene Nehri Havzası boyunca hızlı bir yayılma göstermiştir. Bölgenin diğer 
sanayi bölgelerine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, engebesiz araziye sahip oluşu ve 
hepsinden önemlisi yeraltı su kaynaklarının zenginliği gibi özellikleri bölgeyi yer altı suyu 
tüketimine dayalı tekstil, deri, kağıt ve kimya sektörlerine ait sanayi tesisleri için cazibe 
merkezi haline getirmiştir. Belediyelerce altyapısız sanayi bölgesi oluşturulması da 
sanayi tesisi sayısının artışını körüklemiştir. 

Diğer yandan, Ergene Nehri Havzası üzerindeki il ve ilçe belediyelerinin atıksu 
arıtma tesisleri bulunmaması sebebi ile evsel atıklarını doğrudan Ergene Nehrine veya 
kollarına deşarj etmektedirler. Yine Trakya bölgesindeki geniş tarım arazilerindeki aşırı 
gübreleme ve zirai ilaçlama faaliyetleri de Ergene Nehrinin kirletici unsurlarından 
birisidir. 

Bölgedeki çevre sorunları öncelikli olarak ele alınmış ve çözüme yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. Önemli çevre sorunları ve bunların giderilmesine yönelik 
yapılan ve devam eden çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

12.02.1999 tarihinde Bakanlığımız Başkanlığında bölgedeki tüm kamu özel sektör 
ve gönüllü kuruluş temsilcileri ile "Trakya Çevre Sorunları ve Çözümü" toplantısı 
gerçekleştirilmiş olup bölgedeki sorunların çözümüne yine bölge halkının destek ve 
katılımı sağlanmıştır. 

Bölgedeki çevre sorunlarına yerel yönetimler ve valiliklerin or^ÇaJışma^t^te 
çözüm getirilmesi amacıyla "Trakya Çevre Sorunlan Hizmet Birliği" k u ı ^ ^ ^ ^ f e ı n i 
başlatılarak son aşamaya gelmiştir. 
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Bölgedeki kirlenmenin önemli nedenlerinden birisi 600'ün üzerindeki büyük sanayi 
kuruluşun atıklarından kaynaklandığı dikkate alınarak denetimlere ağırlık verilmiştir. 
1992 yılında havzada sadece 10 adet arıtma tesisi bulunurken bugün tamamına yakını 
arıtma tesisini kurmuş ve çalıştırmaktadır. 

TAİ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) ile birlikte yürütülen "Ulusal Çevre Veri 
Tabanı Oluşturulması Projesi" çerçevesinde, Ergene Havzasını kapsayan pilot çalışma 
niteliğindeki çevre veri tabanı geliştirme çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu program 
sayesinde ergene havzasında çevre İle ilgili her türlü bilgi internet üzerinden ilgili kuruluş 
ve kişilerin kullanımına açılacaktır. 

Ergene Havzasındaki mevcut çok sayıda sanayi kuruluşunun tehlikeli atıkları da 
çevre ve halk sağlığı açısından büyük*tehlike oluşturmaktadır. Bu soruna çözüm bulmak 
amacıyla Bakanlığımızca "Tehlikeli Atıkların Yönetimine İlişkin Fizibilite Projesi" 2000 
yılında başlatılmış ve 2001 yılında sonuçlandırılmıştır. Proje ile bölgedeki sanayi 
atıklarının envanteri yapılmış, kurulması gereken tehlikeli atık bertaraf tesislerinin 
sayıları ve nitelikleri belirlenmiştir. 

Ülkemizdeki çevre kirlenmelerinde sanayi tesislerinin yanında yerleşim 
merkezlerinden kaynaklanan sıvı ve katı atıklarda önemli bir yer tutmaktadır. 

Havzadaki belediyelerin büyük çoğunluğunda kanalizasyon suları arıtılmadan 
derelere, göllere, denizlere verilmekte, çöpler düzensiz bir şekilde toplanmakta ve 
depolanmaktadır. Bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla Bakanlığımızca ülke genelinde 
öncelikli alanlar belirlenmiş atık su've katı atık yönetimine ilişkin havza boyutunda 
projeler hazırlanmıştır. 

Bunlardan birisi de "Ergene•. Havzası Atık su Arıtımı ve Katı Atık Yönetimi 
Projesi"dir. Projenin toplam tahmini bedeli 260 milyon dolar civarındadır. Projenin 
finansmanı için iç kaynaklar yanında uluslararası finans kuruluşları nezdinde de 
girişimlerimiz sürdürülmektedir. 

Proje ile Ergene Havzasındaki yerleşim birimlerinden kaynaklanan katı atıkların 
geri kazanılması ve uygun olan yerlerde ortak kurulacak düzenli deponi alanlarında 
bertarafı amaçlanmaktadır. 

Trakya bölgesi de dahil Marmara Denizi çevre kirliliğinin önlenmesi yönünde de 
Bakanlığımızca çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede Marmara Denizine kıyısı 
olan Valiler ve Belediye Başkanları katılımıyla bir dizi toplantılar yürütülmektedir. Bu 
toplantılarda "Marmara Denizi Çevre Sorunları Hizmet Birliği" kurulması kararlaştırılmış 
ve kuruluş çalışmaları sonuç aşamasına getirilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımız elemanlarınca 
"Marmara Bölgesi Çevre Durum Raporu" hazırlanmıştır. 

Ayrıca, Ergene Nehri kirliliği ile ilgili olarak, bölgedeki çiftçiler tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davalar Bakanlığımız lehine sonuçlanmaktjjjj^jj^hkeme 
kararlarında Çevre Bakanlığının yasalarla kendisine verilen g ö r e v l e j ^ ^ n & ^ ^ d i ğ i 
hususu vurgulanmaktadır. 

- 5 6 7 -



T.B.M.M. B : 103 8 . 7 . 2003 0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ergene Nehri Kirliliği ile ilgili Araştırma 
Komisyonu kurulmuş olup, komisyon çalışmaları sonucu alınan kararlar Bakanlığımızca 
yerine getirilecektir. 

Bölgede Bakanlığımız ve İl Çevre Müdürlüğümüz elemanlarınca devamlı 
denetimler yapılmakta, fabrika atık sularından numuneler alınarak laboratuvarlarda 
analiz edilmekte ve kurallara uymayanlar hakkında cezai müeyyideler uygulanmaktadır. 
Bu çerçevede; 

Arıtma tesisi bulunmayan ve zamanında faaliyete geçirmeyerek su kirliliğine 
sebebiyet veren sanayi tesislerinden 1992 yılında, 1 adet kağıt fabrikasına, 1993 yılında 
12 adet tekstil, 11 adet deri ve 1 adet kağıt fabrikasına, 1994 yılında 17 adet tekstil, 6 
adet deri ve 1 adet kağıt fabrikasına, 1995 yılında 20 adet tekstil fabrikasına, 1996 
yılında 25 adet tekstil, 3 adet deri ve 2 adet kağıt fabrikasına, 1997 yılında 1 adet deri, 1 
adet yağ fabrikasına, 1998 yılında ise 35 adet tekstil fabrikasına 2872 sayılı Çevre 
Kanununa göre idari para cezası, 6 adetine de değişik sürelerde faaliyet durdurma 
cezası; 2000 yılında fabrikalar 2131 defa denetlenmiş ve 55 fabrikaya ceza, 2001 yılında 
İse 1948 defa denetlenmiş ve 11 fabrikaya idari ceza uygulanmıştır. 

4-1998 yılı Yatırım Programında yer alan Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, 
Bakanlığımız ve Trakya Üniversitesi arasında, 13.01.2000 tarihinde imzalanan protokol 
ile başlatılarak 25 Aralık 2002 tarihinde tamamlanmıştır. Bu planlama çalışması; bugüne 
kadar yürütülen Çevre Düzeni Planı çalışmalarından farklı olarak, uluslararası 
yaklaşımları bünyesinde bulunduran, çevre sorunlarının nedenlerini ve çözüm yollarını 
planlamanın uygulama süreçlerine entegre eden ve sürdürülebilir kalkınmanın fiziki 
planlama ile entegrasyonunu sağlayabilen ilk planlama çalışmasıdır. Ayrıca, ülkemizde 
İmar Kanunu gereğince yerel yönetimler tarafından yapılıp onaylanacak imar planları 
için gerekli olan her türlü altyapıyı ve ilkeleri belirlemiş durumdadır. Bu bakımdan planın 
uygulama aşamalarındaki karşılaşılabilecek sorunlar tespit edilerek bunların da 
önlemleri alınmış bulunmaktadır. Planlama çalışması tamamen Çevre Bakanlığının 
teknik ve idari birikimleri ve yaklaşımları ile kurgulanmıştır. Planda belirlenen hedeflere 
ulaşılabilmesi planlamanın uygulama gücünün Çevre Bakanlığı tarafından kullanılması 
ile doğru orantılıdır. Ülkemizin diğer bölgelerine de örnek nitelikte olacak bu planlama 
çalışmasıntn uygulamaya geçirilmesi hem bölge için hem de ülkemiz için son derece 
önem arzetmektedir. Bakanlığımız planın onaylanması ile ilgili Çevre Düzeni Planı onayı 
yetkisinin Bakanlığımıza verilmesini istemektedir. Bu istek doğrultusunda planın onayı 
hemen gerçekleştirilebilecek ve uygulamalar hemen başlanacaktır. 

5- Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı için 1998 yılı Yatırım Bütçesinde ayrılan 
57 Milyar TL Trakya Üniversitesine ödenmiştir. Bitirilmiş bir proje olmasından dolayı 
projeye kaynak aktanlması mümkün değildir. Proje ödeneği tutarı dahilinde Teknik 
Şartnamede belirtilen işler tamamlanmıştır. 
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17. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, özelleştirme nedeniyle işsiz kalan işçilere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/800) (*) Ek cevap 

TÜKKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorulanının Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet 
Ali Şahin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

]¥ Prof. Dr. Haluk KOÇ 
[ \ Samsun Milletvekili 
\J CHP Grup Başkanvekili 

1. özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve 
kuruluşlarında işe başlatılmasında, göreve başlatılacak işçilerin belirlenmesinde 
uygulanan kriterler nelerdir? 

2. Anayasanın 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesi ve S. maddesinde yer alan ' 
temel hak ve hürriyetlerin, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak 
şekilde sınırlayan ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi 
varlığının gelişmesi için gerekli şartların devletin temel amaç ve görevleri arasında 
sayılması ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde düşünerek, kamu kurum ve kuruluşlarında 
işe başlatılmayan işçilerin göreve başlatılması için bir düzenleme yapmr.yı düşünüyor 
musunuz? 

3. 1996 yılında özelleştirilen ORÜS Orman Ürünleri Sanayi A.Ş'yc ait Bafra ve 
Vezirköprü İşletmelerinde özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilen personelin, 
Vezirköprü İşletmesi için Danıştay tarafindan özelleştirmenin iptali karan verilmesine 
karşın, fiilen geriye dönülemeyecek bir yapı ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulanmadığı 
düşünüldüğünde, bu konudaki hücsızlığı ortadan kaldırmak için, bu işçileri kamu 
kurum ve kuruluşlarında göreve başlatmak için bir düzenleme yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

4. TBMM'ye sevk ettiğiniz "özelleştirme Uygulamalanmn Düzenlenmesine ve Bazı 
Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Tasarısının gerekçesinde özelleştirmenin sosyal etkilerini kabul 
eden bir Hükümet olarak, özelleştirme mağduru işçileri kamu kurum ve kuruluşlarında 
göreve başlatmamayı bir çelişki olarak değerlendirmiyor musunuz? 

(*) 3.7.2003 tarihli 102 nci Birleşimde yer alan (7/800) 'e Ek cevap. 
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T.C 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/tiû^\ ANKARA 
Konu: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSl BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başının, 23.062003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10M02-7/800-2261/8729 
sayılı yazınız, 

Samsan Milletvekili Sayın Haluk KOÇ'un Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/800-2261 
esas no'la yanlı soru Önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur, 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali $AHÎN 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
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f SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR. HALUK KOÇ TARAFINDAN 
VERİLEN 7/800-2261 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİNE VERİLECEK 
CEVAP: 

SORU 1- Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan isçilerin kamu kurum ve 
kuruluşlarında işe başlatılmasında, göreve başlatılacak işçilerin belirlenmesinde uygulanan 
kriterler nelerdir? 

SORU 2-Anayasanuı 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesi ve 5. maddesinde yer 
alan temel hak ve hürriyetlerin, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde 
sınırlayan ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi 
için gerekli şartların devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılması ve eşitlik ilkeleri 
çerçevesinde düşünerek, kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlatılmayan işçilerin göreve 
başlatılması için bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 3-1996 yılında özelleştirilen ORÜS Orman Ürünleri Sanayi A.Ş'ye ait Bafra ve 
Vezirköprü işletmelerinde özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilen personelin, Vezirköprü 
İşletme&i için Danıştay tarafından özelleştirmenin iptali karan verilmesine karşın, fiilen geriye 
dönülemeyecek bir yapı ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulanmadığı düşünüldüğünde, bu 
konudaki haksızlığı ortadan kaldırmak için, bu işçileri kamu kurum ve kuruluşlarında göreve 
başlatmak için bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3- 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde özelleştirilen, 
kapatılan, birleşme yoluyla tasfiye edilen ve devredilen kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli 
personel ve kapsam dışı olarak çalışanlar Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına nakledilmektedir. 

4046 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden 
işçilere kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan haklar dışında ilave 
olarak (8) ay süreyle iş kaybı tazminatı ödenmektedir. Ayrıca bunlara Türkiye iş Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından verilecek yeni iş bulma, meslek geliştirme, meslek edindirme ve 
yetiştirme eğitimi hizmetlerinin özelleştirme Fonundan destekleneceği ve finanse edileceği 
hususu, aynı madde ile hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa işçi Olarak 
Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyi itibariyle Merkezi 
Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların işe Yerleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar", Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının Tebliği seklinde 17.06.2000 tarihli ve 24082 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, özelleştirilen 
kuruluşlarda çalışırken iş akitleri feshedilen veya halen çalışmakta olan bir kısım işçiler, söz 
konusu esasların 4 üncü maddesinin (ı) bendi gereği sınava alınmadan, mülakatla 
değerlendirmeye tabi tutularak durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara, Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında öncelikli olarak işe 
yerleştirilmeleri imkan dahilinde bulunmaktadır. 

SORU 4-TBMM'ye sevk ettiğiniz "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve KHK'Ierde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasansfnın gerekçesinde özelleştirmenin sosyal etkilerini kabul eden bir 
hükümet olarak, özelleştirme mağduru işçileri kamu kurum ve kuruluşlarında göreve 
başlatmamayı bir çelişki olarak değerlendirmiyor musunuz? 

CEVAP 4-Acil Eylem Planı gereğince kamuya ait kuruluşların özelleştirilmesi 
durumunda işçi statüsünde çalışanların kendi isteklerine bağlı olarak memur kadrolarına 
atanmasını öngören yasa tasarısı TBMM'ye sunulmuştur. 

Tasarıya göre, özelleştirme programında bulunan veya yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra programa alman kamu payı %50'nin üzerinde olan kurumlarda çalışan işçiler, genel ve 
özel şartları taşımaları ve istekleri halinde memur kadrolarına atanmaları öngörülmektedir. 
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18. -Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, hızlı tren projesi kapsamına Antalya hat
tının alınmamasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Ytldırım'm cevabı (7/802) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 
SnJîışkaınğiM 

Aşağıda sunulan sorulanmın, Anayasanın 98. ve T İ M M içtüzüğünün 96.vd. 
maddelerine göre Ulaştırma Bakanı Sn. Binali Yddınm taralından yazılı olarak 
cevaplandmlmasmı arz ederim, 

Saygılarımla. 

16.06.2003 
Feridun F.BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1. tstanbul-Ankara tezli tren hattının yapımmm Sayın Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın katılımı ile başlatıldığı törende yapılan açıklamalar, projenin Ankara'dan 
sonra İzmir, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'i de kapsayacağını göstermektedir. 
Katrilyonlarca liralık böylesine iddialı bir projede, tren hattınm Antalya bölümünün 

2. Yalnızca "teknik güçlük" gerekçesi ile Burdur'dan Antalya'ya demiryolunun 
ulaşmasına ohırnht bakdmryorsa, o zaman bu İddialı projeye de "abartılf olduğu 
gölgesi düşmüş olmayacak mıdır? Seçenek olarak» KonyaJsparta-Antarya hattı niçin 
düşünülmemektedir? 

3. Yıllık 4 müyon ton kapasiteye sahip olan ancak % 25 kapasite ile çalışan Antalya 
Liraanı'nın Anadolu tararından kııllarulmaması yanında; Antalya turizminin yurtiçi 
katılımcıları açısından da bu tren hattı, ülkemiz ekonomisine büyük katkılar 
sağlayacaktır. Bu durumda Antalya'ya ulaşacak tren hattına, 'Verimli değildir" diye 
karşı çıfalabüir mi? 

4. Yurtiçinde örtü akı sebzecilik ve meyve gerebinimimn yüzde 65'ini tek başına 
karşılayan Antalya Üreticisinin, yurtiçi ve uluslar arası pazara daha güvenli ulaşması 
ile sağlanacak artı değerin, tren hattına yapılacak harcamayı kısa sürede karşılayacağı 
gerçeği göz önüne akacak mıdır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

•llEMMUZ#g 
SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-
KONU: Antalya Milletvekili 

Sayın FcridunF. BALOGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 23.06.2003 tarih ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-7/802-2264/8732 
sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOGLU'nun 7/802-2264 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

ilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. B ALOĞLU'NUN 7/802-2264 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

l-İstanbul-Ankara hızlı tren hattının yapımının Sayın Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın katılımı ile başlatıldığı törende yapılan açıklamalar, projenin Ankara'dan 
sonra İzmir, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'i de kapsayacağını göstermektedir. 
Katrilyonlarca liralık böylesine iddialı bir projede, tren hattının Antalya bölümünün 
yer almayışı nasıl açıklanacaktır? 

2-Yalnızca "teknik güçlük" gerekçesi ile Burdur'dan Antalya'ya demiryolunun 
ulaşmasına olumlu bakılmıyorsa, o zaman bu iddialı projeye de "abartılı" olduğu 
gölgesi düşmüş olmayacak mıdır? Seçenek olarak, Konya-Isparta-Antalya hattı niçin 
düşünülmemektedir. 

3-Yıüık 4 milyon ton kapasiteye sahip olan ancak % 25 kapasite ile çalışan 
Antalya Limam'nın Anadolu tarafindan kullandınarnası yanında; Antalya ütrizminin 
yurtiçi katüımcıtan açısından da bu tren hattı, ülkemiz ekonomisine büyük katkılar 
sağlayacaktır. Bu durumda Antalya'ya ulaşacak tren hattına, "verimli değildir" diye 
karşı çıkılabilir mi? 

4-Yurtiçinde örtü altı sebzecilik ve meyve gereksiniminin yüzde 65'ini tek 
basma karşılayan Antalya üreticisinin, yurtiçi ve uluslararası pazara daha güvenli 
ulaşması ik sağlanacak artı değerin, tren hattına yapılacak harcamayı kısa sürede 
karşılayacağı gerçeği gözönüne alınacak mıdır? 

CEVAP: 

Burdur-Antalya Yeni Demiryolu hattı, Güney-Batı Akdeniz yöresini mevcut 
demiryolu şebekesine bağlayarak Ulusal Savunma Stratejisine katkı sağlayacak 
şekilde planlanmıştır. Proje ile Antalya Limanının demiryolu ile bağlantısının 
gerçekleşmesi sonucunda, bir taraftan Antalya yöresinin tarımsal potansiyelinin 
Anadolu'ya taşınmasına büyük katkıda bulunacak diğer taraftan da mevcut ithalat-
ıhracat limanlarındaki yükün belirli bir miktarının Antalya Limanına aktarılmasını 
sağlayarak bu sektörde nisbi bir rahatlama hissettirecektir. 

Öte yandan, Antalya yöresi turistik açıdan dünyanın ilgisi çeken, tabii 
zenginlikleri ile ün yapmış turizm potansiyeli yüksek bir bölgemizdir. Bu 
özelliğinden dolayı da Antalya'nın demiryolu ile ulaşılabildiğinin sağlanması ve iyi 
bir servis-işletme anlayışı ile oluşturulacak hizmet sunumuyla turizm sektörünün 
gelişimine katkıda bulunulacak, dolayısıyla ülke ekonomisi açısından da fayda 
yaratılmış olacaktır. 

Bu amaçla, 1980 yılında Burdur-Antalya L^rniryolu hattının Etüt, Proje ve 
Mühendislik hizmetleri işi ihale edilerek proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje 
çalışmalan devam ederken Ortadoğu Teknik Universitesi'ne hattın Fizibilite Etüdü 
yaptırılmış, bu etüt sonucunda hattın fizibıl olmadığı anlaşıldığından proje 1981 
yılında Yatırım Programından çıkarılarak ihale edilen iş de tasfiye edilmiştir. Tasfiye 
tarihine kadar güzergahın 600 metre genişliğinde 1/2000 ölçekli?gü2»gah haritalan 
yaptırılmış, ihale kapsamındaki diğer hizmetler yerine getirilnj(8 r̂qiştir." J ^ ^ \ 
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1984 yalmda ise, yine aynı Üniversiteye Burdur-Antalya ve Isparta-Antalya 
hatlarının fizibilite yönünden mukayesesi yaptırılmış olup, iki hat da fizibıl 
çıkmamıştır. Ancak Burdur-Antalya hattmm Isparta-Antalya hattından daha uygun 
olduğu görülmüştür. 

Burdur-Antalya ve Isparta-Antalya arasında tasarlanan demiryolu hatlarının 
fizibilite etütleri, 1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile imzalanan bir 
protokol çerçevesinde gjmeelleştirilrmştir. Bu fizibite etüdü çalışırlarının 
sonuçlarına göre ekonomik ve mali açıdan hatların yapılabilir nitelikte olmadığı 
sonucuna varılmıştır. Fizibilite etüt raporunun projenin değerlendirmesi bölümünde; 
projenin tamarjolanırjasından sonra elde edilecek gelirlerin, yapım ve işletme 
giderlerini karşılayamayacağı yapılan finansman analizlerinden anlaşıldığı ifade 
edilmiştir. 

Ancak, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle, Antalya İlini 
İç Anadolu'ya bağlayan Demiryolu hattının fizibilite etüdünün güncelleştirilmesine 
yönelik çalışmalar ileriki yıllarda bütçe imkanları çerçevesinde yeniden 
değerlendirmeye alınabilecektir. 

Demiryolu ulaşımı için hazırlanan Orta ve Uzun Vadeli Çözüm önerileri'nde 
"öncelikli Yeni Demiryolu Yapımları" kapsamında, Isparta-Burdur-Antalya Yeni 
Demiryolu Projesi de yer almaktadır. 

Konya-Isparta-Antalya Demiryolu bağlantısı ile ilgili olarak günümüze kadar 
herhangi bir talepte bulunulmamış ve bu güzergaha yönelik bir çalışma 
yapılmamıştır. 

19 - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, MGK ve TBMM Genel Kurul kapalı oturumun-
daki görüşmeler hakkında AKP Genel Başkanına bilgi verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/855) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSl BAŞKANLIĞINA 

ftpfydriâ «romun s&zft tAarak Barbatan Sayın Nodulları Gû\ terahnaan 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muharrem İNCE 
Yalova MIIMvftkUi 

SORU: 

Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında konuşulan devletin gizli bilgilerinden 
Meclis Genel Kurulu'nun 06.02.2003 tarihinde yapıta kapah , « " * * * 
Pusulanlardan Ak Parti Genel Başkan. Sayın Recep Tayyıp Erdoğan m bilgisi var 
mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI '.B.02.0.001/ 01-2286 -3680 o3/7/2003 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)04.3.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/229-866/3680 sayılı yazınız. 
b)26,6.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-865 sayılı yazınız. 
c)Başbakanlığın 06.3.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-78-14/971 sayılı yazısı 
d)Başbakanlığın 02.7.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-78-14/3000 sayılı yazısı 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırması tensip olunan 7/855 (6/229) esas 
sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Anayasamızın 118 inci maddesinde Milli Güvenlik Kurulu'nun Cumhurbaşkanının 
Başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, 
İçişleri, Dışişleri Bakanlan, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanından kurulacağı, gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişilerin 
çağrılıp görüşlerinin alınabileceği, 6219 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel 
Sekreterliği Kanununun 10 uncu maddesinde de Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan 
görüşmeler ve tutanakların açıklanamayacağı ve yaymlanamayacağı, Kararların Milli Güvenlik 
Kurulunun vereceği karara göre açıklanacağı veya yayınlanacağı hüküm altına alınmış olup Milli 
Güvenlik Kurulu toplantılarında konuşulanlar hakkında bu toplantılara katılanlar tarafından yasal 
düzenlemeler uyarınca hiç kimseye bilgi verilmemektedir. 

Diğer taraftan, Anayasamızın 97 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzük hükümlerine göre kapalı oturumlar yapabileceği, bu oturumlardaki görüşmelerin 
yayımının Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına bağlı olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün "Kapalı Oturumlar * başlıklı 70 inci maddesinin 5 inci fıkrasında kapalı oturum 
sırasında görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar 
tarafından hiçbir açıklama yapılamayacağı, bunların Devlet sırrı olarak saklanacağı yine İçtüzüğün 
71 inci maddesinin 2 inci fıkrasında da kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum 
tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlanabileceği, bunlann daha önce veya sonra 
yayımlanması hususunda Genel Kurulun, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla karar 
vereceği hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, 06.02.2003 tarihinde yapılan kapalı oturumdaki 
görüşmeler hakkında kapalı oturumda bulunan ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir 
açıklama yapılamaz. Sayın Milletvekilleri bu yasaklayıcı düzenlemelere titizlikle uymaktadırlar. 

Gerek Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler gerekse Türkiye Büyük 
Millet Mectisi'ndeki kapalı oturumlar sırasındaki görüşmeler Devletin güvenliği ve yüksek 
menfaatlerine ilişkin olduğundan, ilgililerce anılan anayasal ve yasal düzenlemelere uyulması 
zorunlu olup bu zorunluluğa riayet edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

*€**«. 
Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

-576 
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20. - Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Kırklareli'ndeki orman köylülerinin 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/859) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ajandaki sorumun Orman Bakam Saym Osman PH^ttrofindan sözlü olarak ) 
cevaplandınlnıasım saygdarınüa- arz ederim. ( 7 / 0 ^ T ) . / 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
KiîklarefiMffletvekUi 

Kırklareli'ndeki orman köylüleri ve 2b uygulamasına geçilmesi hakkında, 
İlimizin 177 köyünün, 40*ı orman 

îçi, 79'u orman kenan köylerdir. İlimizdeki toplam nüfûsun %18* orman köylüsüdür. 
İlimizde geniş yer kaplayan bozulmuş orman alanları amaç dışı kullanılmaya başlanmıştır. 
Orman turizmi, arıcılık, avcılık, ekonomik orman ağaç dikimleri teşvik edilmemiş, OR-
KÖY etkin faalden çıkartılmıştır. Orman ağaçlandırmalarında orman köylülerinden 
yararlanma terkedilmiştir. Orman köylüsü, orman ürünlerinden ve nimetlerinden yeterince 
faydalanamamaktadır. Ekonomik nedenlerle orman köylerinden büyük kentlere yoğun bir 
göç yaşanmaktadır. 
Bu anlamda orman köylülerin yaşam standartlarım yükseltmeyi düşünüyor musunuz?, eğer 
düşünüyorsanız, hangi Önlemleri almayı, hangi projeleri uygulamayı öngörüyorsunuz?, 
2b uygulamasını başlatmayı düşünüyor musunuz?, eğer düşünüyorsanız, ne zaman 
uygulamaya geçmeyi planlıyorsunuz? 

T.C. 
OR^AN BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYİ : B.18.0APK.0.03.01/090.01.02/eU?~lf $8 O^J.^J2003 
KONU : Sn. Mehmet S. KESİMOĞLU'nun 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLKT MBCLtSÎ BAŞKAHLIÖINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairaai Başkanl ığ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 26.06.2003 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/859-884/3730 sayılı 
Yazısı. 
İlgi yazı ekinde alman Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU' 

nun "Kırklareli'ndeki Orman Köylülerinin Sorunlarına ilişkin" 7/859 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız İlişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

/Osman PEPE 
Bakan 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMttT SİYAM KESİMOGLU* NUN 
"KIRKLARELİ'NDEKİ ORMAN KÖYLÜLERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN" 

7/859 ESAS SAYILI YAZİLİ SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Bakanlığımız Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde yaşayan orman 
köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi çalışmalarına Bütçe imkanları 
çerçevesinde azami gayret göstermektedir. 

Orman köylüsünün yaşam standardını yükseltmek amacıyla; 
ORKÖY Genel Müdürlüğümüzce; Bütün illerimizde olduğu gibi Kırklareli 

ilimizde de ekonomik amaçlı ferdi ve kooperatif kredisi şeklinde düşük faizli kredi 
yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlar, İlçe Kalkınma Planlarına göre orman köylerinde 
yaşayan vatandaşların eğil infve istekleri dikkate alınarak yapılmaktadır. 

2002 yılında Kırklareli ilinde 119 milyar TL. ferdi kredi yardımı yapılmıştır. 
2003 yılında ise 200 milyar TL. ferdi kredi yardımı yapılması planlanmıştır. 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğümüzce; Ağaçlandırma 

çalışmaları mahalli orman köylümüze yaptırılmaktadır. Köy tüzel kişiliklerinin özel 
ağaçlandırma yapmasına imkan sağlanmakta, köy civarındaki arazilere ceviz, 
badem, kestane, fıstıkçamı gibi meyve veren türlerin dikilmesi teşvik edilmektedir. 

1998 yılında ağaçlandırma sahalarının Köy Tüzel Kişilikleri marifetiyle bedeli 
karşılığında korunması uygulamasına başlanmış olup, 1998-2000 yılları arasında 
Merkez ilçeye bağlı Asilbeyli köyü sınırları içindeki ağaçlandırma sahaları bedeli 
karşılığı ilgili köy tüzel kişiliği tarafından korunmuştur. 

2002 yılı sonu itibariyle Kırklareli ilinde 28.279 hektar ağaçlandırma tesisi 
çalışması gerçekleştirilmiştir. 

2003 yılında Taşağıl, Karamesutlu, Yeniköy, Karabayır, Kurudere ve 
Çukurpınar köyleri civarındaki toplam 894 hektarlık proje sahası ilgili köy tüzel 
kişilikleri tarafından korunacaktır. 

Ayrıca, 850 hektar ağaçlandırma, 300 hektar mera ıslahı tesisi, 1600 hektar 
ağaçlandırma bakımı, 1 ton tohum ve 1 milyon 938 bin adet de fidan üretimi 
yapılması planlanmıştır. Söz konusu çalışmalar için tefrik edilen ödenek miktarı 
toplam 1 trilyon 336 milyar 400 milyon TL. olup, söz konusu çalışmalar Bütçe 
imkanlarına bağlı olarak artarak devam edecektir. 

Orman Genel Müdürlüğümüzce; 6831 Sayılı Orman Kanununun 40 ncı 
maddesinde öngörülen orman köylülerine ve orman kooperatiflerine öncelikli olarak 
üretim işleri verilmeye devam edilmekte olup, 2003 yılı için bu konuda 230 trilyon TL. 
ödenek ayrılmıştır. 

Yine ayni Kanununun 31, 32 ve 33 üncü maddelerinden doğan zati ihtiyaç ve 
felaketzede ihtiyaçlarına ilişkin taleplerinin karşılanmasına devam edilmektedir. 6831 
Sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen haklar ile orman köy^üjerine. 
indirimli yakacak odun ve yapacak odun satışları da sürdürülmektedir. '** 

2- Kırklareli ili ve 7 adet ilçesine bağlı olarak toplam 211 adet kt 
bulunmaktadır. Bunlardan sadece 35 adedinde orman kadastrosuna 
çalışma yapılmamıştır. Geri kalan 166 adet köy ve beldede ilk Orman _ __ 
3116 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1937 yılından başlamak üzere ^ i ^ t e ' ^ M ^ 
K%nun ve 6831 Sayılı Kanuna göre seri bazında tahditler ile yine 6831 sayılı Kanun 
hükümlerine göre orman kadastrosu ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci 
maddesini değiştiren 1744, 2896, 3302 sayılı kanunlar bazında orman sınırları dışına 
çıkarma işlemleri yapılmıştır. 

Ancak, bu gün halen yürürlükte olan ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci 
maddesine değişiklik getiren 3302 sayılı Kanun uygulaması (2/B) sadece 45 köy ve 
beldede yapılabilmiştir. 

Kırklareli ili Merkez, Vize, Babaeski ve Demirköy ilçelerine bağlı 15 adet köy; 
ilk defa orman kadastrosu, eski tahdidin aplikasyonu veya 3402 sayılı Kadastro 
Kanunu uygulamalarına esas olmak üzere orman sınırlarının tespiti ile 6831 sayılı 
Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B madde uygulamaları yapılmak üzere 2003 
yılı programına alınmıştır. 

Soru önergesinde belirtilen sorunlar Ülkemiz genelinde yaşanmakta »olup, 
orman kadastrosu ve 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı kanunla değişik 2/B madde 
uygulamaları bir proje kapsamında bütçe imkanları çerçevesinde yürütülmektedir. 

2/B sahalarının satışı ve değerlendirilmesi ile ilgili Anayasa değişikliği ve buna 
bağlı olarak ilgili kanunlarda değişiklik yapılması çalışmaları sürdürülmekte olup, bu 
çalışmalar tamamlandığında uygulamaya başlanabilecektir 
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21. - İstanbul Milletvekili Gûldal Okuducu'nun, istanbul'daki bir ilköğretim okulunda yapıldığı 
iddia edilen defileye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/861) 

TÜRKÎYE BÜYÜK M î l L S Î mCLİSİ BAŞKALIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

iüldalOKUDUCU 

îstaribıû Milletvekili 

1-Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim BakanlığTnın Tarabya'daki Hürriyet 
İlköğretim Okulu'nda tesettür defilesi yapılmış mıdır ? Yapılmışsa böyle bir defileden sizin 
bilginiz var mı 7 

2 - Kılık kıyafet devrimim reddeden "İrtica özentisi *6u deföeyi kim 
düzenlemiştir ? İzni kim vermiştir ? 

4- Tesettür Mksm hm v&&$ ilen süriûen veya bu konuda duyuşa kalan 
İstanbul Valisi Muammer Güler ve Sarıyer Kaymakamı Metin Alp hakkında herhangi bir 
işlem )>aş)sttmizmı ? Başlatmayı düşünüyor .musunuz ? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050PGM0710001-ŞM£>23 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : T.B.M.M.Bşk.'nın 27.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD./2352 sayılı yaz sı. 

İstanbul Milletvekili Güidal OKUDUCU'nun, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesine ait (7/861-2352) cevap aşağıya çıkartılmıştır. 

Söz konusu bu etkinlik bir Tesettür Defilesi" olmayıp, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü "Yaygın Eğitim Kurumlar Yönetmeliği" çerçevesinde açılan 
kurslara katılan kursiyerlerin, kursların sonunda kazanmış oldukları becerilerinin ve bir öğretim yılı 
boyunca ürettikleri giysilerinin bizzat kendileri tarafından sergilenmesi faaliyetidir. 

Bu defilenin yapıldığı yer Sarıyer Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı Biçki-Dikiş ve Nakış 
Kursuna ait, Köy ve Mahalle sergileri için geçici olarak Okul -ile müşterek kullandığı bahçenin 
içindeki bir mekandır. Bu binadaki kursa katılan (22) kursiyer örgün eğitimin dışında olan, bu 
çevrenin genç ve yetişkin insanları olup, bahsedilen okulun öğrencileri değildir. 

Sergi ve defilede, bir kısım kursiyerin kendi hazırlamış olduğu başı kapalı olarak hazırlanan 
kıyafetler ile bir kısım kursiyerin ise askılı, pijama, gecelik ve abiye türü kıyafetleri giyip izleyenlere 
sunduğu anlaşılmıştır. 

Sarıyer Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Binası ve Bahçesine sergiyi izlemeye gelen 
konuklar ise kursiyerlerin aileleri, yakın arkadaşları ve o mahallenin sakinleridir. 

Bu defile ile ilgili olarak İstanbul Valisi Muammer GÜLER ile Sarıyer Kaymakamı A.Metin 
ALP hakkında herhangi bir işlem yapılmaya gerek görülmemiştir. 

Arz ederim. 

0 : 2 

Ö% /07/2003 

)dülkadirAKSU 
Bakan 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 1 

103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

8 . 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 Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

8.7.2003 Sah 
Saat: 11.00 

* (10/8, 48) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
8.7.2003 Salı 
Saat: 13.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
8.7.2003 Salı 
Saat: 14.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
8.7.2003 Sah 
Saat: 14.30 
9.7.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 
10.7.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 



TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 8 . 7 . 2003 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sCfck 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

>Ctk 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCfck 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün 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 
Hablemitoğlu 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) 

(I) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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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 finans 
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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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 afetlerin yol açtığı 
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 Saygun 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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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, Hasanoğlan 
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) 

- 7 - 103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



6-GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

45. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı 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 uyannca 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 VE 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 Mustafa 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 ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 
Kururnu'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 ÖNGÖRİJŞMELER 

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 Ilıcalı 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) 

95. - 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) 

96. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında 
basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (2) 

2. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir 
gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (2) 

3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, olası Irak savaşında yaşanabilecek 
saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/253)(2) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Ceylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (2) 

5. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

6. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürlüğünün 
atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

8. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

9. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) (1) 

10. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem 
Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/269) 

11. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

12. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

13. - Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

14. - 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) 

15. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) 

16. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/276) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'in, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki 
bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

18. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

19. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 

20. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip 
indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

21. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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22. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

23. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp 
ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

24. - Ankara Milletvekili Yakup KepenekMn, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 
Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

25. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

26. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

27. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

28. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

29. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) 

30. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

31. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

32. - 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) 

33. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük 
işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

34. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

35. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

36. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Siirt İline kadro tahsisi yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

37. - 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) 

38. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

39. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

40. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

41. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

42. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

43. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

- 13 - 103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

44. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, ülkemizdeki ABD askerî varlığının TBMM 
Kararına uygun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/311) 

45. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Diyanet İşleri Başkanının istifasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

46. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

47. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, İrak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

48. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) 

49. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

50. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 

51. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 

52. - 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) 

53. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

54. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

55. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

56. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) 

57. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

58. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

59. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

60. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

61. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

62. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

63. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
"Türkiye'nin Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

64. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

65. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

66. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 
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67. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına 

sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/338) 

68. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İrak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

69. - 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) 

70. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

71. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) 

72. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/344) 

73. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

74. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

75. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

76. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

77. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) 

78. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'da işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

79. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işçi çıkarmalarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

80. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

81. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

82. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 

83. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

84. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) 

85. - 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) 

86. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) 

87. - 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) 
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88. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

89. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

90. - 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) 

91. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

92. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

93. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

94. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

95. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

96. - 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) 

97. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

98. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

99. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

100. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

101. - 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) 

102. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

103. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

104. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

105. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

106. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/379) 

107. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 
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108. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 
109. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 
110. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 

ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 
111. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 

üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

112. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

113. - 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) 

114. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

115. - 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) 

116. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

120. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

121. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

122. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

123. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

124. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

125. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

126. - 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) 

127. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 
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128. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

129. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAG-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

130. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

131. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

132. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

133. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

134. - 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) 

135. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

136. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

137. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 

138. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

139. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

140. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/414) 

141. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

142. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir 
iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

143. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

144. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

145. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı 
hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

146. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

147. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

148. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 
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149. - 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) 

150. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

151. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

152. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

153. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askeri üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

154. - 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) 

155. - 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) 

156. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

157. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi 
(6/432) 

158. - İstanbul Milletvekili Bihlun TamaylıgiPin turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

159. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/434) 

160. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/435) 

161. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/436) 

162. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/437) 

163. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alman önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

164. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü som önergesi (6/439) 

165. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/440) 

166. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

167. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/442) 
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168. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

169. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

170. - 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) 

171. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

172. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

173. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

174. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yaş haddinden emekli edilen sanatçılara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 

175. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kütüphanelerdeki personel eksikliğine ve 
personel atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

176. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

177. - 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) 

178. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın. üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

179. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğalgaz fiyatındaki artışa ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

180. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

181. - 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) 

182. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

183. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

184. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, bir Meclis Araştırması Komisyonunda 
görevlendirilen bir müfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

185. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin düşük 
kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

186. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

187. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 
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188. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

189. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) 

190. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

191. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

192. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

193. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

194. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

195. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaattnın ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

196. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM 
binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

197. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 

198. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

199. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

200. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

201. - 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) 

202. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün*ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

203. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

204. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

205. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

206. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, BAG-KUR ve SSK prim borçlan için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

207. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

208. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

209. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 
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210. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

2 1 1 . - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

212. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 

213. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 

214. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) 

215. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) 

216. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

217. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

218. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

219. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakantndan sözlü 
soru önergesi (6/497) 

220. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

221. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

222. - 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) 

223. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

224. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

225. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

226. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

227. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

228. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Tanıtma Fonunun projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

229. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

230. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, SARS hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) 

231. - 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) 
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232. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

233. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

234. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

235. - 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) 

236. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve BAĞ-KUR'luların askerlik 
borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

237. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

238. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

239. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars İlindeki suni tohumlama çalışmalarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

240. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Ani harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Hakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

241. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

242. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

243. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî E£jıinı Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

244. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

245. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

246. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

247. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

248. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

249. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

250. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

251. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

252. - 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) 
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253. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

254. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

255. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

256. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Antalya İl Başkanının bazı kişilerin 
atamasını talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) 

257. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığının iş 
başvurusu anonsu yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) 

258. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

259. - 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) 

260. - 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) 

261. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz 
oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

262. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

263. .- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

264. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

265. - 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) 

266. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

267. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

268. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

269. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

270. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

271. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

272. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

273. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

- 2 4 - 103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



7 - S O Z L U SORULAR 
274. - 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) 

275. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

276. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

277. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

278. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

279. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan BAG-KUR'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/561) 

280. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı BAG-KUR sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

281. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında, memurlara 
yemek verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

282. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

283. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

284. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarım söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

285. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

286. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

287. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

288. - 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) 

289. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

290. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

291. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

292. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası Ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

293. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

294. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

295. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

- 2 5 - 103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

296. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

297. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

298. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

299. - 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) 

300. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

301. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

302. - 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) 

303. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

304. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars TELEKOM abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

305. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

306. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

307. - 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) 

308. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

309. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

310. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim 
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/592) 

311. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

312. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

313. - 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) 

314. - İzmir Milletvekili İsmail Katmerci'nin, Altay takımının Süper Ligden düşmesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/596) 

315. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

316. - 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) 

317. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 
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318. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

319. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

320. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ormanların korunması ile kuraklık ve 
erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 

321. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

322. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

323. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

324. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Yenişehir'de TMO'nun hububat alım 
zamanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

325. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 
doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

326. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide 
kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/608) 

327. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

328. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

329. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

330. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

331. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

332. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya 
karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 

333. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

334. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

335. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

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

337. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

338. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

339. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

340. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
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8 - KANUN TASARİ 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 Çifte 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) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

13. 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) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/354) (S. Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 26.5.2003) 

20. - 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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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26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'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) 

32. - 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) 

33. 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) 

34. X- M483-1.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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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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38. 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) 

39. 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) 

40. 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) (Dağıtma tarihi : 
25.6.2003) 

41. 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) 

42. 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) 

43. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında örgütün 
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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. X- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/591) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 1.7.2003) 

47. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
4.4.2003 Tarihli ve 4841 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/584) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

48. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

49. - Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

50. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/365) (S. Sayısı: 204) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 
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51. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal 
Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/367) (S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

52. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/551) (S. Sayısı: 207) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

53. X- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/377) 
(S. Sayısı: 203) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

54. X- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sayısı: 206) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

55. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/625) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

56. - Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli 
Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporları (1/611) (S. Sayısı: 209) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

57. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
3.7.2003) 

58. - Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan 
Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406) (S. Sayısı: 94'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
4.7.2003) 

59. - Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma tarihi: 
4.7.2003) 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 178) 

Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/599) 

T.C. 

Başbakanlık 15.5.2003 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B 02.0. KKG. 0.10/101-62 7/2218 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesinde Eskişehir ve Bursa şehir 
içi doğal gaz dağıtım işletme ve varlıklarının özelleştirilmesinin 4046 sayılı Özelleştirme Uy
gulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun hükümleri dairesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçek
leştirileceği hüküm altına alınmış ve söz konusu özelleştirmelerin 4646 sayılı Kanunda belirtilen 
hazırlık döneminden sonra en geç altı ay içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

4646 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde tarif edilen hazırlık süresi. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunun talebi ile 24.4.2002 tarihli ve 2002/3983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
bir defaya mahsus altı ay uzatılmış ve uzatma süresi de dahil olmak üzere, 2.11.2002 tarihinde sona 
ermiştir. 

Buna göre yukarıda belirtilen Eskişehir ve Bursa şehir içi doğal gaz dağıtım işletme ve varlık
larının özelleştirilmesi işleminin tamamlanma süreci 2.5.2003'te sona ermektedir. 

Söz konusu işletmeler, BOTAŞ bünyesinde 6.6.2002 tarihli ve 2002T-I5 sayılı Yüksek Plan
lama Kurulu kararı ile yapılan şirketleştirme işlemi sonrasında 16.9.2002 tarihli ve 2002/47 sayılı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Ancak şirket
lere ilişkin devir protokolleri henüz imzalanmamıştır. 



— 2 — 

Şirketlerin özelleştirme portföyüne geç devir edilmiş olmaları nedeniyle, yukarıda belirtilen 
özelleştirme süre kısıtı da dikkate alınarak ivedilikle bir danışmanlık ihalesi açılmıştır. Şirketlerin. 
hizmet verdikleri sektörün detaylı incelemesini yaparak değer tespitini gerçekleştirecek ve ihale için 
gerekli tanıtım kitapçıklarını hazırlayacak olan söz konusu danışmanların çalışmaları, danışmanlık 
ihalesinin teknik nedenlerden dolayı bir miktar gecikmeye uğramış olmasına rağmen, hızla devam 
etmektedir. 

Ayrıca, şirketler için öngörülen blok satış ihalelerinin hazırlık döneminde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu nezdinde alınması gereken görüş ve izin işlemleri belli bir zaman alacaktır. 

Yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı blok satış ihalesi aşamasında karşılaşılacak süreç kısıt
laması özellikle teklif alma süresini kaçınılmaz olarak kısaltacaktır. Yatırımcılara teklif vermeleri 
için verilen sürenin kısa olması ise ihalenin şeffaflığı konusunda tereddütler doğmasına, yeterli 
rekabet ortamının sağlanamamasına ve özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinin önemli oranda azal
masına neden olabilecektir. 

Diğer taraftan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının önceki deneyimlerine dayanılarak ihaleyi 
kazanan yatırımcının finansman oluşturma süresinin takriben 2-4 aylık bir süre gerektirdiği dikkate 
alındığında Kanunda belirtilen süre içinde özelleştirmenin tamamlanması mümkün görülmemek
tedir. 

Bu itibarla, 4646 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen hazırlık süresinin, 
2002/3983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir defaya mahsus altı aylık uzatma süresi de dahil ol
mak üzere, 2.11.2002 tarihinde sona erdiği ve buna göre ESGAZ ve BURSAGAZ'ın özelleştirme 
işlemlerinin gerçekleştirilme süresinin 2.5.2003'te biteceği gözönünde bulundurulduğunda, 
özelleştirme işlemlerinin gerçekleştirilme süresinin 4646 sayılı Kanuna eklenecek bir geçici madde 
ile bir yıl uzatılması, özelleştirme hazırlık ve uygulama sürecinin daha verimli işlemesine, sağlıklı 
bir piyasa yapısının kurulmasına yardımcı olacak bir özelleştirme yapılmasına ve şirketlerin satış 
ihalesinde yatırımcılardan gelecek talebe olumlu katkı sağlayacaktır. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile, Eskişehir ve Bursa şehir içi dağıtım işletmeleri ve varlıklarının hazırlık 

döneminden sonra özelleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için öngörülen süre, bu sürenin 
bitiminden itibaren bir yıl uzatılmaktadır. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 178) 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 4.6.2003 

Esas No. : 1/599 
Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısf\ Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Botaş Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla Komis
yonumuzun 4.6.2003 tarihli toplantısında görüşülmesine başlanıldı. 

Tasarının geneli üzerinde görüşmeler tamamlandı. Maddelere geçilmesi kabul edildi. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 
Kâtip 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Üye 
Ahmet Rıza Acar 

Aydın 
Üye 

Şemsettin Murat 
Elazığ 
Üye 

Vezir Akdemir 
İzmir 
Üye 

Hasan Angı 
Konya 

Üye 
Şükrü Ünal 
Osmaniye 

(İmzada bulunamadı.) 
Üye 

Başkanvekili 
Ahmet Büyükakkaşlar 

Konya 
Üye 

Tacidar Seyhan 
Adana 

Üye 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 
Üye 

Talip Kaban 
Erzincan 

Üye 
İsmail Katmerci 

İzmir 
Üye 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Üye 
Mustafa Öztürk 

Sinop 

A. Yekta Haydaroğlu 
Van 

Üye 

Sözcü 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 
Üye 

Mustaja Sayar 
Amasya 

Üye 
Nejat Gencan 

Edirne 
Üye 

Mehmet Ali Ar ikan 
Eskişehir 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Vahit Çekmez 
Mersin 

(İmzada bulunamadı.) 
Üye 

İbrahim Çakmak 
Tokat 

Fazlı Erdoğan 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 178) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 12.6.2003 

Esas No. : 1/599 
Karar No. : 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 15.5.2003 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 20.5.2003 tarihinde tali komisyon olarak 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da 
Komisyonumuza havale edilen 1/599 esas numaralı "Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 10.6.2003 tarihinde yapmış ol
duğu 48 inci birleşiminde Hükümeti temsilen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakan
lığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve BOTAŞ Genel 
Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesine göre, Es
kişehir ve Bursa şehir içi doğalgaz dağıtım işletme ve varlıklarının hazırlık döneminin sona er
mesini müteakip en geç altı ay içinde özelleştirilmesi öngörülmüştür. 4646 sayılı Kanunda belirtilen 
hazırlık süresi Bakanlar Kurulunca bir defaya mahsus olarak 6 ay uzatılmış olup, hazırlık süresi 
2.11.2002 tarihinde sona ermiştir. Buna göre anılan işletmelerin özelleştirilmesinin 2.5.2003 
tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. 

Diğer taraftan. Yüksek Planlama Kurulunun BOTAŞ bünyesinde bulunan bu işletmelerin şir-
ketleştirilmelerine ilişkin kararını müteakip, Özelleştirme Yüksek Kurulu 16.9.2002 tarihli kararı 
ile söz konusu işletmelerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar vermiş, ancak 
devir protokolleri henüz imzalanamamıştır. Özelleştirme kapsamına alınma işleminin gecikmesi 
nedeniyle hazırlıklar tamamlanamamıştır. Ayrıca, yatırımcıların tekliflerini sağlıklı bir değerlendir
me sonucunda verebilmeleri ve yabancı yatırımcıların ilgisinin sağlanabilmesi, finansman konusun
da ihaleye katılanlara yeterli sürenin verilebilmesi için özelleştirme işlemleri için öngörülen sürenin 
uzatılması gerekmektedir. Tasarı bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Doğalgaz dağıtım işletmesinin özelleştirilmesinin yeterli olmadığı, doğalgaz ithalatı üzerin
deki Devlet tekelinin kaldırılarak otoprodüktörlere ihtiyaçları olan doğalgazı kendilerinin ithal 
edebilmesi imkânının sağlanması gerektiği, 

- Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kültürüne sahip olmadığı, bu nedenle 
özelleştirme aşamasında değişik kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliği yaşandığı, birlikte 
çalışma alışkanlığının olmayışının ve kurumlararası rekabetin özelleştirme uygulamalarını sekteye 
uğrattığı, 

- Rekabet koşulları oluşmadan yapılacak bir özelleştirmede Devlet tekelinin yerini özel sektör 
tekelinin alacağı, bu durumun özelleştirmenin amacına ters düşeceği, 
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- Özelleştirmenin her durumda bir zorunluluk olarak görülmesinin pratikte yarar sağ
lamayacağı, aksine Devlete ait varlıkların değerinin çok altında elden çıkarılmasına yol açabileceği, 
bu nedenle her işletmenin kendi koşullarında değerlendirilerek özelleştirilmesinin yararlı olup ol
madığının incelenmesi gerektiği, 

- Bugüne kadar özelleştirme sonucunda elde edilen yaklaşık 9 milyar doların, 8 milyar 
dolarının özelleştirme giderlerine harcandığı, özelleştirmenin amacına ulaşmadığı. 

- Özelleştirmenin zarar eden kamu işletmelerinin devlete yük olmasını önlemek amacıyla 
yapıldığı söylenmesine rağmen hep kâr eden kuruluşların özelleştirildiği, bu bakımdan özelleştir
menin yeni bir yaklaşımla ele alınması gerektiği, 

- Özelleştirilen işletmelerin özel sektöre devrinden sonra da uzunca bir süre Devlet tarafından 
takip edilmesi ve taahhütlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi gerektiği, aksi halde devredilen 
işletmelerin ülke ekonomisine kazandırılmasında sorun yaşanabileceği, bu çerçevede istihdam ve 
üretim azalışının öncelikle önlenmesi gerektiği, 

- Özelleştirmenin hangi yöntemle yapılacağının da kanunda belirtilmesi gerektiği. 
Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 

- Bursa ve Eskişehir doğalgaz dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesindeki gecikmenin Yüksek 
Planlama Kurulu kararındaki gecikmeden kaynaklandığı, Yüksek Planlama Kurulunun, BOTAŞ'ııı 
bünyesinde bulunan bu işletmelerin şirketleştirilmesine karar verdiği, ancak henüz devir protokol
lerinin imzalanamadığı, 

- Talep durumuna, piyasa koşullarına ve işletmenin özelliğine göre özelleştirme yöntemlerin
den birinin tercih edildiği, her işletmenin aynı yöntemle özelleştirilmesinin mümkün olamayacağı, 

- Özelleştirmeden elde edilen 9 milyar dolarlık gelirin 3,7 milyar dolarının hazineye aktarıldığı, 
ancak bu tutarın özelleştirme bilançosunda gider olarak görüldüğü, ayrıca özelleştirme kapsamın
daki kuruluşlara önemli ölçüde sermaye transferi yapıldığı, 9 milyar doların ancak cüz'i bir kıs
mının özelleştirme giderlerine harcandığı, 

İfade edilmiştir. 

Tümü üzerindeki görüşmeleri müteakip Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim
senerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye 
ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. A/tan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 

Afyon Bursa Muş 

Kâtip Üye Üye 

Mehmet Sekmen Mahmut Göksu Ruhi Açıkgöz 
İstanbul Adıyaman Aksaray 

Üye Üye Üye 
Mehmet Zekai Özcan Osman Kaptan Mehmet Mesut Özakcan 

Ankara Antalya Aydın 
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Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 
Üye 

M. Emin Murat Bilgiç 
İsparta 

Üye 

Ali Kemal Kıımkumoğlu 
İstanbul 

Üye 

Kıvılcım Kemal Anadol 
İzmir 
Üye 

Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Kazım Türkmen 
Ordu 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Üye 
Ali Kemal Deveciler 

Balıkesir 
Üye 

Nazım Ekren 
İstanbul 

Üye 

Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 

Hakkı Akalın 
İzmir 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 

Üye 

Mehmet Akif Hamzaçebı 
Trabzon 

Üye 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Uye 
Ömer Abus oğlu 

Gaziantep 
Üye 

Birgen Keleş 

İstanbul 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

Üye 
Erol Aslan Cebeci 

Sakarya 

Üye 

Osman Coşkunoğlu 
Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNA BİR 
GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 18.4.2002 tarihli ve 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - BOTAŞ'ın mül
kiyetinde ve işletiminde bulunan Eskişehir ve 
Bursa şehir içi dağıtım işletmeleri ve varlık
larının hazırlık döneminden sonra özelleştirme 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi için geçici 3 ün
cü maddede öngörülen süre, bu sürenin 
bitiminden itibaren bir yıl uzatılmıştır." 

MADDE 2. - Bu Kanun 2.5.2003 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
13. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL, ETTİĞİ METİN 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNA BİR 
GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Çevre Bakanı 
Â. Tüzmen 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
O. Pepe 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 208) 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/625) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-587/2799 20.6.2003 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.6.2003 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 
Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 
Anayasa Mahkemesinin 8.5.2003 tarihli ve E. 2003/31, K. 2003/3 (Yürütmeyi Durdurma) 

sayılı Kararı ile, 4839 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunun, emeklilik yaşını 65'ten 61'e düşüren hükümlerinin, esas hakkında karar 
verilinceye kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin bu Kararı sonucunda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda, emekli sandığı iştirakçilerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş 
haddine ilişkin bir düzenleme kalmamıştır. Bu durumda, kamu düzenini ihlal edecek nitelikte 
hukuksal bir boşluk doğmuştur. Bu hukuksal boşluğu gidermek üzere gerekli kanunî düzenlemenin 
kısa sürede yapılması gerekmektedir. Bu düzenleme yapılırken iştirakçilerin azamî çalışma yaş
larının 65'ten 61'e indirilmesine ilişkin hüküm muhafaza edilmiş ve iştirakçilerin malî ve sosyal 
haklarını korumak amacıyla kademeli bir emeklilik sistemi öngörülmüştür. 

Bu kapsamda, Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmuş olan veya Kanunun yayımı 
tarihinde 61 yaşını doldurmasına kısa bir süre kalanlar için bir geçiş dönemi öngörülerek, hukuk 
güvenliği ve istikrarı sağlanmış, kamu görevlilerinin hemen emekli edilmelerinden kaynaklanacak 
maddî ve sosyal olumsuz neticelerin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, Sandık iştirakçisi olanlardan, bu Kanun hükümlerine göre yaş haddi nedeniyle 
emekliye sevk edilmeleri gereken tarihteki fiilî hizmet süreleri emekli aylığı bağlanması için gerek
li süreden az olanların, mağdur olmalarını önlemek amacıyla, 65 yaşını dolduracakları tarihi geç
memek üzere, emekli aylığına hak kazanmak için gerekli hizmet süresini dolduruncaya kadar 
görevlerinde kalmalarına imkân tanınmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile, Emekli Sandığı iştirakçilerinin 65 yaş olan emeklilik yaş haddi 61'e 

düşürülmektir. Bu düzenleme ile, kamu personelinin genç yaşta daha üst görevlere yükselmelerine 
imkân sağlanmakta ve kamuya dinanizm getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin 4839 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 
hükmü yeniden getirilerek Başbakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, Hazine 
Müsteşarı ve Dış Ticaret Müsteşarının yaş hadlerinin, atandıkları usule göre 65 yaşını doldurduk
ları tarihi geçmemek üzere uzatılabilmesine imkân tanınmaktadır. 

Yapılan düzenleme ile, Anayasanın 140 inci maddesinin amir hükmüne paralel olarak hâkim 
ve savcıların görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih 
olarak belirlenmektedir. 

Maddede yapılan diğer bir düzenleme ile, Devletin dış politikasını yürüten Dışişleri Bakan
lığında görevli büyükelçi ve daimi temsilcilerin yaş hadleri, dış politikada kesinti ve aksamaya 
neden olunmaması bakımından 65 yaşını doldurdukları tarih olarak tespit edilmektedir. 

Diğer taraftan, (d) fıkrasında yer alan ''bent" ibareleri madde içinde bütünlük sağlamak üzere 
"fıkra" olarak değiştirilmektedir. 

Madde 2. - Madde ile, 5434 sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmektedir. 
Geçici 215 inci madde ile, Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmuş olanlar veya 

Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmalarına kısa bir süre kalanlar için bir geçiş dönemi ön
görülmektedir. 

Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmuş olanlar için dört kademe belirlenmiş ve 6 ay
dan 3 aya kadar birer aylık aralıklarla değişen bir geçiş dönemi tespit edilmiştir. 

Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmalarına 5 aya kadar süre kalanlar için beş kademe 
belirlenmiş ve 5 aydan 1 aya kadar birer aylık aralıklarla değişen bir geçiş dönemi tespit edilmiştir. 

Ancak, hiçbir şekilde emeklilik yaş haddi 65 yaşını geçemeyecektir. 
Bu düzenleme ile makul bir geçiş dönemi öngörülerek, kamu görevlilerinin hemen emekli edil

melerinden kaynaklanacak maddi ve sosyal olumsuz neticelerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. 
Geçici 216 ncı madde ile, 17.4.2003 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan çok az sayıda da ol

sa, yaş haddinin 65'ten 61'e indirilmesi nedeniyle emekli aylığına hak kazanamayanların, mağduriyet
lerini önlemek amacıyla, emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli hizmet süresini dolduracakları 
tarihe kadar görevlerine devam edebilmeleri imkânı getirilmektedir. Ancak bu kişiler, 65 yaşını dol
durdukları tarihte hizmet süreleri ne olursa olsun yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edileceklerdir. 

Geçici 217 nci madde ile, Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararını verdiği tarih 
olan 10.5.2003 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında geçen sürede emeklilik yaş haddi 
konusunda ortaya çıkan hukuksal boşluğu doldurmak üzere, bu dönemde emeklilik yaş haddi 4839 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce olduğu gibi 65 yaş olarak tespit edilmiştir. 

Madde 3. - Madde ile, bu Kanunla yapılan düzenlemeler karşısında uygulama olanağı kal
mayan, 5434 sayılı Kanunun geçici 213 ve geçici 214 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 4. - Bu Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 216 ncı maddenin 
yürürlük tarihi, 4839 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 17.4.2003, geçici 217 nci maddenin yürür
lük tarihi, Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararının Resmî Gazetede yayımlandığı 
tarih olan 10.5.2003 olarak tespit edilmiştir. Diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Madde 5. - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/625 
Karar No.: 40 2.7.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca, 20.6.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça 23.6.2003 tarihinde Komisyonumuza havale edilen, "Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 1.7.2003 
tarihinde yapmış olduğu 54 üncü birleşiminde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 
ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Kamuda emeklilik yaşını 65'ten 61 'e indiren 4839 sayılı Kanunun bazı hüküm
lerinin yürürlüğünün Anayasa Mahkemesince durdurulması üzerine, kamu düzenini ihlâl edecek 
nitelikte hukuksal bir boşluk doğmuştur. Bu hukuksal boşluğu doldurmak amacıyla bir düzenleme 
yapma gereksinimi ortaya çıkmış, böylece emeklilik yaşı konusunda makûl bir geçiş dönemi belir
lenerek, kamu görevlilerinin hemen emekli edilmelerinden kaynaklanacak maddî ve sosyal olum
suz neticelerin de en aza indirilmesi öngörülmüş ve bu çerçevede Tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmuş olan veya 61 yaşını doldurmasına kısa bir 

süre kalanlar için bir geçiş döneminin belirlendiği, 
- Yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi gereken, ancak hizmet süresi emekli aylığı bağ

lanması için gerekli süreden az olanların mağduriyetini önlemek amacıyla, 65 yaşını geçmemek 
kaydıyla, hizmet sürelerini dolduruncaya kadar görevlerinde kalmalarına imkân tanınmasının, 

- 5434 sayılı Kanunun, 4839 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki haline dönülerek, Baş
bakanlık, Devlet Planlama Teşkilâtı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlarının yaş hadlerinin, atandık
ları usule göre 65 yaşına kadar uzatılabilmesinin, 

- Hâkim ve Savcıların yaş hadlerinin 65 olarak belirlenmesinin, 
- Büyükelçi ve daimî temsilcilerin yaş hadlerinin, dış politikada kesinti ve aksamaya neden olun

maması açısından 65 yaşını doldurdukları tarih olarak tespit edilmesinin, öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda, Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Tasarıyla yapılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma gerekçelerini 

karşılamaktan uzak olduğu ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermediği, 
- Bazı müsteşarların sayılmak suretiyle, atandıkları usulle 65 yaşına kadar görevlerine devam 

etmelerine imkân tanıyan düzenlemenin doğru olmadığı, diğer müsteşarların da kapsama alınması 
veya hepsinin kapsam dışı bırakılması gerektiği, 

- Geçiş dönemi için tavan olarak öngörülen 6 aylık sürenin yeterli olmadığı, 
- Devlete hizmet etmenin yalnızca Devlet Memurluğu yapmak suretiyle olmayacağı, bunun 

dışında da değişik alanlarda insanların deneyimlerini aktarmak suretiyle devlete yararlı olabileceği, 
- Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 68 yaş civarında olduğu, emeklilik yaşının Sosyal 

Güvenlik Sisteminin aktüeryal dengeleri göz önünde tutularak değerlendirilmesi gerektiği, yapılan 
düzenlemenin teknik bir düzenleme olduğu ve 61 yaşın emeklilik bakımından uygun olduğu, 

- Kamu sektöründe tüm ayrımların kaldırılması gerektiği, bu bağlamda da tüm kamu personeli 
için tek bir emeklilik yaşının belirlenmesinin yerinde olacağı, 

- Kamuda 61 yaşın üstünde fiili olarak çalışan insan sayısının sınırlı olduğu, bu insanların tec
rübelerinden çeşitli şekillerde faydalanılabileceği, bürokrasiye dinamizm kazandırılması ve genç
lerin önünün açılması gerektiği, 

- Erken emekliliğin, Emekli Sandığının aktüeryal dengeleri üzerinde olumsuz etkileri olacağı, 
1999 yılında bu mülahazayla emeklilik yaşının yükseltildiği. 
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- Şu an için emekli olacakların sayısının azlığının emeklilik yaşının düşürülmesi için yeterli bir 
gerekçe olmadığı, çünkü uygulamanın süreklilik arz edeceği, bu durumun ilerleyen yıllarda Emek
li Sandığının aktüeryal dengesini bozacağı, 

Gibi görüş ve eleştiriler ileri sürülmüştür. 
Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
- 4839 sayılı Kanunla yapılan emeklilik yaşına ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesince 

yürürlüğünün durdurulduğu ve emeklilik yaş haddine ilişkin düzenleme konusunda boşluk doğ
duğu, bu boşluğu doldurmak amacı ile yürürlüğü durdurma gerekçeleri de göz önünde tutularak 
Tasarının hazırlanmış olduğu, 

- Aktüeryal hesaplamaların detaylı bir şekjlde yapılmış olduğu ve 2004 yılından itibaren önem
li tasarruflar sağlanacağı, 

- Boşalan kadrolara yeni açıktan atamaların yapılmayacağı, böylece Devletin üzerindeki malî 
yükün de azalacağı, 

- Tasarı kapsamına giren üst düzey bürokrat sayısının son derece sınırlı olduğu, bu nedenle 
Devletin işleyişinde yönetim sıkıntısı yaşanmayacağı, 

- Genç nüfusa imkân tanınarak kamu yönetimine dinamizm kazandırılmasının amaçlandığı, 
böylece Devletin işleyişine katkıda bulunulacağı, 

İfade edilmiştir. 
Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
- 1 inci maddesi; (a) fıkrasında sayılan; Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilâtı, Hazine ve Diş 

Ticaret Müsteşarlarının da genel hükümlere tabi olmasına ilişkin görüşler doğrultusunda fıkranın metin
den çıkarılması, buna paralel olarak madde metni ve çerçevesinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 2 nci maddesi, aynen, 
- 3 üncü maddesi, 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak Emekli Sandığı Kanununun 

40 inci maddesi (a) fıkrasının da yürürlükten kaldırılan hükümler arasında sayılması suretiyle, 
- Yürürlük ve Yürütmeye ilişkin 4 üncü ve 5 inci maddeleri aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyon 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Ruhi Açıkgöz 

Aksaray 
Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

(Karşı oy yazımız ektedir.) 
Üye 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

(Karşı oy yazım ektedir.) 
Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Üye 
Bülent Gedikli 

Ankara 
Üye 

Mehmet Mesut Özakcan 
Aydın 

(Karşı oy yazımız ektedir.) 
Üye 

Ömer Abuşoğlu 
Gaziantep 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Melik Üzmen 
Ağrı 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
M Emin Murat Bilgiç 

İsparta 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

(Karşı oy yazım eklidir.) 
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Üye 
Kıvılcım Kemal Anadol 

İzmir 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Üye 
Hakkı Akalın 

İzmir 
(Karşı oy yazısı eklidir.) 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Kazım Türkmen 
Ordu 

(Karşı oy yazısı ektedir.) 
Üye 

Faruk Nafiz Özak 
Trabzon 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Üye 
Ali Er 
Mersin 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Üye 
Mehmet Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 

üye 
Osman Coşkunoğlu 

Uşak 
(Karşı oy yazımız ektedir.) 

KARŞI OY YAZISI 
T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş had

dinin 65'ten 61'e indirilmesini öngören Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair 16.3.2003 tarihli ve 4827 sayılı Kanunun çeşitli maddelerine ilişkin olarak 
Anayasa Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Söz konusu karar sonrasında hazır
lanan bu Tasarının genel gerekçesinde Anayasa Mahkemesinin anılan kararı uyarınca doğan hukuk
sal boşluğun giderilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir. 

Tasarı 4827 sayılı Kanunun görüşmeleri sırasında ileri sürdüğümüz temel eleştiriyi karşılamış 
değildir. Hukuksal boşluk giderilirken 4827 sayılı Kanundaki temel kabul olan yaş haddinin 65'ten 
61'e indirilmesinden vazgeçilmemiştir. 

Emekli Sandığı mevzuatındaki 65 yaş sınırının 61'e indirilmesinin objektif bir gerekçesi yok
tur. Genç yaştaki personele yükselme olanağı yaratılması yönündeki bir gerekçe samimi olmaktan 
uzaktır. Kamu yönetiminde yükselmeler belli kurallara bağlıdır. Yükselmeler bu kurallar içerisinde 
gerçekleşir. Böyle olmasına rağmen kamu yönetiminin yerleşmiş kuralları bozulmaktadır. Tür
kiye'de demografik verilere göre ortalama yaşam süresi yükselmektedir. Zorunlu emeklilik yaşının 
düşürülmesi bu sosyal gelişime de uygun düşmemektedir. 

Ayrıca, yaş haddinin 65'ten 61'e indirilmesi nedeniyle kademeli geçiş için öngörülen süreler 
son derece yetersizdir. 

Tasarı bu şekliyle kamu yönetimindeki ihtiyaçlardan kaynaklanmayan, kadrolaşma amaçlı bir 
yaklaşımı yansıtmaktadır. 

Anılan nedenlerle Tasarıya katılmıyoruz. 
Ali Topuz 
İstanbul 

Kemal Anadol 
İzmir 

Kazım Türkmen 
Ordu 

Osman 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hakkı Akalın 
İzmir 

Osman Kaptan 
Antalya 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Coşkunoğlu M. Mesut Özakcan 
Uşak Aydın 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ 
SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 40 inci maddesinin birinci fıkrası 
ile (a), (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin 
kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını dol
durdukları tarihtir. 61 yaşını dolduranların 
açıktan ve naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, 
personel kanunlarındaki yaş hadlerine ilişkin 
hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklıdır. 

a) Görevlerinde kalmaları faydalı görül
düğü takdirde, Başbakanlık Müsteşarı, Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, Hazine Müs
teşarı ve Dış Ticaret Müsteşarının yaş hadleri, 
atandıkları usule göre 65 yaşını doldurdukları 
tarihi geçmemek üzere uzatılabilir. 

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri 
ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş had
di 67, hâkim ve savcılar ile Dışişleri Bakan
lığında görevli büyükelçi ve daimî temsilcilerin 
görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren 
yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir." 

"d) (a) fıkrasında belirtilen görevlere 61 
yaşını, (b) fıkrasında belirtilen görevlere fık
rada belirtilen yaş hadlerini ve (ç) fıkrasında 
belirtilen görevlere hizalarında gösterilen yaş 
hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan ve nak
len tayin edilemezler." 

MADDE 2. - 5434 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 215. -40 inci madde 
kapsamında bulunan iştirakçilerden; 

a) Bu Kanunun yayımı tarihinde; 
1. 61 yaşını doldurmuş olup 62 yaşını doldur

mamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ 
SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 40 inci maddesinin birinci fıkrası 
ile (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin 
kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını dol
durdukları tarihtir. 61 yaşını dolduranların 
açıktan ve naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, 
personel kanunlarındaki yaş hadlerine ilişkin 
hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklıdır. 

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri 
ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş had
di 67, hâkim ve savcılar ile Dışişleri Bakan
lığında görevli büyükelçi ve daimi temsil
cilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini 
gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları 
tarihtir. 

d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere fık
rada belirtilen yaş hadlerini ve (ç) fıkrasında 
belirtilen görevlere hizalarında gösterilen yaş 
hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan ve 
naklen tayin edilemezler." 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 208) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

2. 62 yaşını doldurmuş olup 63 yaşını doldur
mamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 ay, 

3. 63 yaşını doldurmuş olup 64 yaşını doldur
mamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay, 

4. 64 yaşını doldurmuş olup 65 yaşını doldur
mamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay, 

b) Bu Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını 
doldurmalarına; 

1. 1 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını 
doldurdukları tarihten itibaren 5 ay, 

2. 1 aydan fazla 2 ay ve daha az süre 
kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten 
itibaren 4 ay, 

3. 2 aydan fazla 3 ay ve daha az süre 
kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten 
itibaren 3 ay, 

4. 3 aydan fazla 4 ay ve daha az süre 
kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten 
itibaren 2 ay, 

5. 4 aydan fazla 5 ay ve daha az süre 
kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten 
itibaren 1 ay, 

Süreyle ve 65 yaşını doldurdukları tarihi 
geçmemek üzere görevlerinde kalırlar. 

GEÇİCİ MADDE 216. - 17.4.2003 
tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan, yaş had
di nedeniyle emekliye sevk edilmeleri gereken 
tarihteki fiilî hizmet süreleri emekli aylığı bağ
lanması için gerekli süreden az olanlar, 65 
yaşını dolduracakları tarihi geçmemek üzere, 
emekli aylığına hak kazanmak için gerekli hiz
met süresini dolduruncaya kadar görevlerinde 
kalırlar. 

GEÇİCİ MADDE 217. - 3.4.2003 tarihli 
ve 4839 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini 
gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları 
tarih olan iştirakçiler hakkında, 10.5.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 208) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında 
geçen sürede de emeklilik yaş haddi 65 yaşını 
doldurdukları tarih olarak uygulanır." 

MADDE 3. - 5434 sayılı Kanunun geçici 
213 ve geçici 214 üncü maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4. - Bu Kanunun 2 nci maddesi 
ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 216 ncı 
madde 17.4.2003 tarihinde, geçici 217 nci 
madde 10.5.2003 tarihinde, diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - 5434 sayılı Kanunun değişik 
40 inci maddesinin (a) fıkrası ile geçici 213 ve 
214 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Abdullah Gül 
Başbakan V. 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
G. Akşit 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
A. Coşkun 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
E. Mumcu 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 208) 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/625) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-587/2799 20.6.2003 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.6.2003 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 
Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 
Anayasa Mahkemesinin 8.5.2003 tarihli ve E. 2003/31, K. 2003/3 (Yürütmeyi Durdurma) 

sayılı Kararı ile, 4839 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunun, emeklilik yaşını 65'ten 61'e düşüren hükümlerinin, esas hakkında karar 
verilinceye kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin bu Kararı sonucunda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda, emekli sandığı iştirakçilerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş 
haddine ilişkin bir düzenleme kalmamıştır. Bu durumda, kamu düzenini ihlal edecek nitelikte 
hukuksal bir boşluk doğmuştur. Bu hukuksal boşluğu gidermek üzere gerekli kanunî düzenlemenin 
kısa sürede yapılması gerekmektedir. Bu düzenleme yapılırken iştirakçilerin azamî çalışma yaş
larının 65'ten 61'e indirilmesine ilişkin hüküm muhafaza edilmiş ve iştirakçilerin malî ve sosyal 
haklarını korumak amacıyla kademeli bir emeklilik sistemi öngörülmüştür. 

Bu kapsamda, Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmuş olan veya Kanunun yayımı 
tarihinde 61 yaşını doldurmasına kısa bir süre kalanlar için bir geçiş dönemi öngörülerek, hukuk 
güvenliği ve istikrarı sağlanmış, kamu görevlilerinin hemen emekli edilmelerinden kaynaklanacak 
maddî ve sosyal olumsuz neticelerin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan. Sandık iştirakçisi olanlardan, bu Kanun hükümlerine göre yaş haddi nedeniyle 
emekliye sevk edilmeleri gereken tarihteki fiilî hizmet süreleri emekli aylığı bağlanması için gerek
li süreden az olanların, mağdur olmalarını önlemek amacıyla, 65 yaşını dolduracakları tarihi geç
memek üzere, emekli aylığına hak kazanmak için gerekli hizmet süresini dolduruncaya kadar 
görevlerinde kalmalarına imkân tanınmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile, Emekli Sandığı iştirakçilerinin 65 yaş olan emeklilik yaş haddi 61'e 

düşürülmektir. Bu düzenleme ile, kamu personelinin genç yaşta daha üst görevlere yükselmelerine 
imkân sağlanmakta ve kamuya dinanizm getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin 4839 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 
hükmü yeniden getirilerek Başbakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, Hazine 
Müsteşarı ve Dış Ticaret Müsteşarının yaş hadlerinin, atandıkları usule göre 65 yaşını doldurduk
ları tarihi geçmemek üzere uzatılabilmesine imkân tanınmaktadır. 

Yapılan düzenleme ile, Anayasanın 140 inci maddesinin amir hükmüne paralel olarak hâkim 
ve savcıların görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih 
olarak belirlenmektedir. 

Maddede yapılan diğer bir düzenleme ile, Devletin dış politikasını yürüten Dışişleri Bakan
lığında görevli büyükelçi ve daimi temsilcilerin yaş hadleri, dış politikada kesinti ve aksamaya 
neden olunmaması bakımından 65 yaşını doldurdukları tarih olarak tespit edilmektedir. 

Diğer taraftan, (d) fıkrasında yer alan "bent" ibareleri madde içinde bütünlük sağlamak üzere 
"fıkra" olarak değiştirilmektedir. 

Madde 2. - Madde ile, 5434 sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmektedir. 
Geçici 215 inci madde ile, Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmuş olanlar veya 

Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmalarına kısa bir süre kalanlar için bir geçiş dönemi ön
görülmektedir. 

Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmuş olanlar için dört kademe belirlenmiş ve 6 ay
dan 3 aya kadar birer aylık aralıklarla değişen bir geçiş dönemi tespit edilmiştir. 

Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmalarına 5 aya kadar süre kalanlar için beş kademe 
belirlenmiş ve 5 aydan 1 aya kadar birer aylık aralıklarla değişen bir geçiş dönemi tespit edilmiştir. 

Ancak, hiçbir şekilde emeklilik yaş haddi 65 yaşını geçemeyecektir. 
Bu düzenleme ile makul bir geçiş dönemi öngörülerek, kamu görevlilerinin hemen emekli edil

melerinden kaynaklanacak maddi ve sosyal olumsuz neticelerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. 
Geçici 216 ncı madde ile, 17.4.2003 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan çok az sayıda da ol

sa, yaş haddinin 65'ten 61'e indirilmesi nedeniyle emekli aylığına hak kazanamayanların, mağduriyet
lerini önlemek amacıyla, emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli hizmet süresini dolduracakları 
tarihe kadar görevlerine devam edebilmeleri imkânı getirilmektedir. Ancak bu kişiler, 65 yaşını dol
durdukları tarihte hizmet süreleri ne olursa olsun yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edileceklerdir. 

Geçici 217 nci madde ile, Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararını verdiği tarih 
olan 10.5.2003 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında geçen sürede emeklilik yaş haddi 
konusunda ortaya çıkan hukuksal boşluğu doldurmak üzere, bu dönemde emeklilik yaş haddi 4839 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce olduğu gibi 65 yaş olarak tespit edilmiştir. 

Madde 3. - Madde ile, bu Kanunla yapılan düzenlemeler karşısında uygulama olanağı kal
mayan, 5434 sayılı Kanunun geçici 213 ve geçici 214 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 4. - Bu Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 216 ncı maddenin 
yürürlük tarihi, 4839 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 17.4.2003, geçj.ci 217 nci maddenin yürür
lük tarihi, Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararının Resmî Gazetede yayımlandığı 
tarih olan 10.5.2003 olarak tespit edilmiştir. Diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Madde 5. - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/625 
Karar No.: 40 2.7.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca, 20.6.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça 23.6.2003 tarihinde Komisyonumuza havale edilen, "Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 1.7.2003 
tarihinde yapmış olduğu 54 üncü birleşiminde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 
ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Kamuda emeklilik yaşını 65'ten 61'e indiren 4839 sayılı Kanunun bazı hüküm
lerinin yürürlüğünün Anayasa Mahkemesince durdurulması üzerine, kamu düzenini ihlâl edecek 
nitelikte hukuksal bir boşluk doğmuştur. Bu hukuksal boşluğu doldurmak amacıyla bir düzenleme 
yapma gereksinimi ortaya çıkmış, böylece emeklilik yaşı konusunda makûl bir geçiş dönemi belir
lenerek, kamu görevlilerinin hemen emekli edilmelerinden kaynaklanacak maddî ve sosyal olum
suz neticelerin de en aza indirilmesi öngörülmüş ve bu çerçevede Tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmuş olan veya 61 yaşını doldurmasına kısa bir 

süre kalanlar için bir geçiş döneminin belirlendiği, 
- Yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi gereken, ancak hizmet süresi emekli aylığı bağ

lanması için gerekli süreden az olanların mağduriyetini önlemek amacıyla, 65 yaşını geçmemek 
kaydıyla, hizmet sürelerini dolduruncaya kadar görevlerinde kalmalarına imkân tanınmasının, 

- 5434 sayılı Kanunun, 4839 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki haline dönülerek, Baş
bakanlık, Devlet Planlama Teşkilâtı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlarının yaş hadlerinin, atandık
ları usule göre 65 yaşına kadar uzatılabilmesinin, 

- Hâkim ve Savcıların yaş hadlerinin 65 olarak belirlenmesinin, 
- Büyükelçi ve daimî temsilcilerin yaş hadlerinin, dış politikada kesinti ve aksamaya neden olun

maması açısından 65 yaşını doldurdukları tarih olarak tespit edilmesinin, öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda, Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Tasarıyla yapılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma gerekçelerini 

karşılamaktan uzak olduğu ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermediği, 
- Bazı müsteşarların sayılmak suretiyle, atandıkları usulle 65 yaşına kadar görevlerine devam 

etmelerine imkân tanıyan düzenlemenin doğru olmadığı, diğer müsteşarların da kapsama alınması 
veya hepsinin kapsam dışı bırakılması gerektiği, 

- Geçiş dönemi için tavan olarak öngörülen 6 aylık sürenin yeterli olmadığı, 
- Devlete hizmet etmenin yalnızca Devlet Memurluğu yapmak suretiyle olmayacağı, bunun 

dışında da değişik alanlarda insanların deneyimlerini aktarmak suretiyle devlete yararlı olabileceği, 
- Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 68 yaş civarında olduğu, emeklilik yaşının Sosyal 

Güvenlik Sisteminin aktüeryal dengeleri göz önünde tutularak değerlendirilmesi gerektiği, yapılan 
düzenlemenin teknik bir düzenleme olduğu ve 61 yaşın emeklilik bakımından uygun olduğu, 

- Kamu sektöründe tüm ayrımların kaldırılması gerektiği, bu bağlamda da tüm kamu personeli 
için tek bir emeklilik yaşının belirlenmesinin yerinde olacağı, 

- Kamuda 61 yaşın üstünde fiili olarak çalışan insan sayısının sınırlı olduğu, bu insanların tec
rübelerinden çeşitli şekillerde faydalanılabileceği, bürokrasiye dinamizm kazandırılması ve genç
lerin önünün açılması gerektiği, 

- Erken emekliliğin, Emekli Sandığının aktüeryal dengeleri üzerinde olumsuz etkileri olacağı, 
1999 yılında bu mülahazayla emeklilik yaşının yükseltildiği, 
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- Şu an için emekli olacakların sayısının azlığının emeklilik yaşının düşürülmesi için yeterli bir 
gerekçe olmadığı, çünkü uygulamanın süreklilik arz edeceği, bu durumun ilerleyen yıllarda Emek
li Sandığının aktüeryal dengesini bozacağı, 

Gibi görüş ve eleştiriler ileri sürülmüştür. 
Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
- 4839 sayılı Kanunla yapılan emeklilik yaşına ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesince 

yürürlüğünün durdurulduğu ve emeklilik yaş haddine ilişkin düzenleme konusunda boşluk doğ
duğu, bu boşluğu doldurmak amacı ile yürürlüğü durdurma gerekçeleri de göz önünde tutularak 
Tasarının hazırlanmış olduğu, 

- Aktüeryal hesaplamaların detaylı bir şekjlde yapılmış olduğu ve 2004 yılından itibaren önem
li tasarruflar sağlanacağı, 

- Boşalan kadrolara yeni açıktan atamaların yapılmayacağı, böylece Devletin üzerindeki malî 
yükün de azalacağı, 

- Tasarı kapsamına giren üst düzey bürokrat sayısının son derece sınırlı olduğu, bu nedenle 
Devletin işleyişinde yönetim sıkıntısı yaşanmayacağı, 

- Genç nüfusa imkân tanınarak kamu yönetimine dinamizm kazandırılmasının amaçlandığı, 
böylece Devletin işleyişine katkıda bulunulacağı, 

İfade edilmiştir. 
Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
- 1 inci maddesi; (a) fıkrasında sayılan; Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilâtı, Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlarının da genel hükümlere tabi olmasına ilişkin görüşler doğrultusunda fıkranın metin
den çıkarılması, buna paralel olarak madde metni ve çerçevesinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 2 nci maddesi, aynen, 
- 3 üncü maddesi, 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak Emekli Sandığı Kanununun 

40 inci maddesi (a) fıkrasının da yürürlükten kaldırılan hükümler arasında sayılması suretiyle, 
- Yürürlük ve Yürütmeye ilişkin 4 üncü ve 5 inci maddeleri aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyon 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Ruhi Açıkgöz 

Aksaray 
Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

(Karşı oy yazımız ektedir.) 
Üye 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

(Karşı oy yazım ektedir.) 
Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Üye 
Bülent Gedikli 

Ankara 
Üye 

Mehmet Mesut Özakcan 
Aydın 

(Karşı oy yazımız ektedir.) 
Üye 

Ömer Abuşoğlu 
Gaziantep 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Melik özmen 
Ağrı 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
M. Emin Murat Bilgiç 

İsparta 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

(Karşı oy yazım eklidir.) 
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Üye 
Kıvılcım Kemal Anadol 

İzmir 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Üye 
Hakkı Akalın 

İzmir 
(Karşı oy yazısı eklidir.) 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Kazım Türkmen 
Ordu 

(Karşı oy yazısı ektedir.) 
Üye 

Faruk Nafiz Özak 
Trabzon 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Üye 
Ali Er 
Mersin 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Üye 
Mehmet Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 

üye 
Osman Coşkunoğlu 

Uşak 
(Karşı oy yazımız ektedir.) 

KARŞI OY YAZISI 
T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş had

dinin 65'ten 61'e indirilmesini öngören Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair 16.3.2003 tarihli ve 4827 sayılı Kanunun çeşitli maddelerine ilişkin olarak 
Anayasa Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Söz konusu karar sonrasında hazır
lanan bu Tasarının genel gerekçesinde Anayasa Mahkemesinin anılan kararı uyarınca doğan hukuk
sal boşluğun giderilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir. 

Tasarı 4827 sayılı Kanunun görüşmeleri sırasında ileri sürdüğümüz temel eleştiriyi karşılamış 
değildir. Hukuksal boşluk giderilirken 4827 sayılı Kanundaki temel kabul olan yaş haddinin 65'ten 
61'e indirilmesinden vazgeçilmemiştir. 

Emekli Sandığı mevzuatındaki 65 yaş sınırının 61'e indirilmesinin objektif bir gerekçesi yok
tur. Genç yaştaki personele yükselme olanağı yaratılması yönündeki bir gerekçe samimi olmaktan 
uzaktır. Kamu yönetiminde yükselmeler belli kurallara bağlıdır. Yükselmeler bu kurallar içerisinde 
gerçekleşir. Böyle olmasına rağmen kamu yönetiminin yerleşmiş kuralları bozulmaktadır. Tür
kiye'de demografik verilere göre ortalama yaşam süresi yükselmektedir. Zorunlu emeklilik yaşının 
düşürülmesi bu sosyal gelişime de uygun düşmemektedir. 

Ayrıca, yaş haddinin 65'ten 61'e indirilmesi nedeniyle kademeli geçiş için öngörülen süreler 
son derece yetersizdir. 

Tasarı bu şekliyle kamu yönetimindeki ihtiyaçlardan kaynaklanmayan, kadrolaşma amaçlı bir 
yaklaşımı yansıtmaktadır. 

Anılan nedenlerle Tasarıya katılmıyoruz. 
Ali Topuz 
İstanbul 

Kemal Anadol 
İzmir 

Kazım Türkmen 
Ordu 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hakkı Akalın 
İzmir 

Osman Kaptan 
Antalya 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Osman Coşkunoğlu M. Mesut Özakcan 
Uşak Aydın 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ 
SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 40 inci maddesinin birinci fıkrası 
ile (a), (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin 
kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını dol
durdukları tarihtir. 61 yaşını dolduranların 
açıktan ve naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, 
personel kanunlarındaki yaş hadlerine ilişkin 
hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklıdır. 

a) Görevlerinde kalmaları faydalı görül
düğü takdirde, Başbakanlık Müsteşarı, Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, Hazine Müs
teşarı ve Dış Ticaret Müsteşarının yaş hadleri, 
atandıkları usule göre 65 yaşını doldurdukları 
tarihi geçmemek üzere uzatılabilir. 

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri 
ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş had
di 67, hâkim ve savcılar ile Dışişleri Bakan
lığında görevli büyükelçi ve daimî temsilcilerin 
görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren 
yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir." 

"d) (a) fıkrasında belirtilen görevlere 61 
yaşını, (b) fıkrasında belirtilen görevlere fık
rada belirtilen yaş hadlerini ve (ç) fıkrasında 
belirtilen görevlere hizalarında gösterilen yaş 
hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan ve nak
len tayin edilemezler." 

MADDE 2. - 5434 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 215. -40 inci madde 
kapsamında bulunan iştirakçilerden; 

a) Bu Kanunun yayımı tarihinde; 
1. 61 yaşını doldurmuş olup 62 yaşını doldur

mamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ 
SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 40 inci maddesinin birinci fıkrası 
ile (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin 
kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını dol
durdukları tarihtir. 61 yaşını dolduranların 
açıktan ve naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, 
personel kanunlarındaki yaş hadlerine ilişkin 
hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklıdır. 

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri 
ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş had
di 67, hâkim ve savcılar ile Dışişleri Bakan
lığında görevli büyükelçi ve daimi temsil
cilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini 
gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları 
tarihtir. 

d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere fık
rada belirtilen yaş hadlerini ve (ç) fıkrasında 
belirtilen görevlere hizalarında gösterilen yaş 
hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan ve 
naklen tayin edilemezler." 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

2 62 yaşını doldurmuş olup 63 yaşını doldur
mamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 ay, 

3. 63 yaşını doldurmuş olup 64 yaşını doldur
mamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay, 

4. 64 yaşını doldurmuş olup 65 yaşını doldur
mamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay, 

b) Bu Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını 
doldurmalarına; 

1. 1 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını 
doldurdukları tarihten itibaren 5 ay, 

2. 1 aydan fazla 2 ay ve daha az süre 
kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten 
itibaren 4 ay, 

3. 2 aydan fazla 3 ay ve daha az süre 
kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten 
itibaren 3 ay, 

4. 3 aydan fazla 4 ay ve daha az süre 
kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten 
itibaren 2 ay, 

5. 4 aydan fazla 5 ay ve daha az süre 
kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten 
itibaren 1 ay, 

Süreyle ve 65 yaşını doldurdukları tarihi 
geçmemek üzere görevlerinde kalırlar. 

GEÇİCİ MADDE 216. - 17.4.2003 
tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan, yaş had
di nedeniyle emekliye sevk edilmeleri gereken 
tarihteki fiilî hizmet süreleri emekli aylığı bağ
lanması için gerekli süreden az olanlar, 65 
yaşını dolduracakları tarihi geçmemek üzere, 
emekli aylığına hak kazanmak için gerekli hiz
met süresini dolduruncaya kadar görevlerinde 
kalırlar. 

GEÇİCİ MADDE 217. - 3.4.2003 tarihli 
ve 4839 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini 
gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları 
tarih olan iştirakçiler hakkında, 10.5.2003 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında 
geçen sürede de emeklilik yaş haddi 65 yaşını 
doldurdukları tarih olarak uygulanır." 

MADDE 3. - 5434 sayılı Kanunun geçici 
213 ve geçici 214 üncü maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4. - Bu Kanunun 2 nci maddesi 
ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 216 ncı 
madde 17.4.2003 tarihinde, geçici 217 nci 
madde 10.5.2003 tarihinde, diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - 5434 sayılı Kanunun değişik 
40 inci maddesinin (a) fıkrası ile geçici 213 ve 
214 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Abdullah Gül 
Başbakan V. 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
G. Akşit 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
A. Coşkun 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
E. Mumcu 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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