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A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 287:300 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, BDDK. tarafından el konulan 
İmar Bankasında hesabı olan yurttaşlarımızın sorunlanna ve alınması 
gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı 287:292 

2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, Erzurum Kon
gresinin 84 üncü yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 292:293 

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Mersin Limanının yapısal 
sorunlanna ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve 
Ulaştırma Bakam Binali Yıldınm'ın cevabı 294:300 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 300:303 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 milletvekilinin, Millî Piyan
go İdaresinin özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/120) 300:301 

2.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 milletvekilinin, LPG ve 
akaryakıt istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 301:303 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 304:305, 305:310 
1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun (6/625) esas numaralı 

sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/88) 304 
2.- Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın (6/509) esas numaralı söz

lü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/89) 304 
3.- Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun Saraybosna'da düzen

lenen Ayvaz Dede Şenliklerine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere 
Bosna-Hersek'e bir heyetle yaptığı resmî ziyarete, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Beşli ve Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün de iştirak et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/331) 304:305 

4.- Anayasa Komisyonu Başkanlığının, (1/584) Esas Numaralı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanunun (S. Sayısı: 200), 2 ve 3 üncü maddelerinin Komisyona geri veril
mesine ilişkin tezkeresi (3/332) 305:306 

5.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/113) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/90) 306:309 

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununa "Geçici Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/139), 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/91) 309:310 

V.- ÖNERİLER 305 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 305 
1.- Genel Kurulun çalışma saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeni

den düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 305 

VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 310, 391 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 310:326 
1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD Başkanı ile yaptığı 

görüşme hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 310:312 
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2. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısının bir gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/252) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 

3.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, olası Irak savaşında 
yaşanabilecek saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/253) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun cevabı 

4.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Ceylanpınar'da yaşayan 
göçebe vatandaşların sorunlarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/257) ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün 
cevabı 

5.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere 
yönelik yasal düzenleme çalışmalanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Sami Güç
lü'nün cevabı 

6.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin seb
ze üreticilerine de verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/265) ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

7.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) ve Tanm ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

8.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) ve Tanm 
ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

9.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destek
leme primi verilip verilmeyeceğine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/283) ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün 
cevabı 

10.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araş
tırma Enstitüsü işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) ve Tanm ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, zorunlu deprem 

sigortasına ve deprem için alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/516) 

2.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Antalya Millî Eğitim 
Müdürlüğündeki bir olaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/711) 

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bakanlık binasında asbest 
maddesinin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/734) 
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4.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili 
düzenlemeye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'm cevabı 
(7/740) 403 

5.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Defterdarlığına 
ve serbest muhasebeci ve malî müşavirlerin yetkilerine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'm cevabı (7/741) 404:406 

6.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Adana-Pozantı Gülek Kalesin-
deki köşkün tapu kayıtlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Vekili Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/749) 407:408 

7.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, 

Bingöl depreminde yıkılan okulun kontrol mühendislerine uy
gulanacak müeyyidelere, 

- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, 
Altınkaya Baraj sulan altında kalan bir köprüye, 
- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, 
İller Bankası Muğla ve Denizli Başmühendisliklerinin kapatılması 

kararına, 
- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğullan'nın, 
Urla ve Seferihisar'daki deprem sonrası çalışmalara ve yardımlara, 

İlişkin sorulan ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Vekili ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/751,761,777,778) 409:414 

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, ruhsatsız ve kaçak yapılann 
yıkımında belediyeler ve jandarma arasındaki görev ve yetki dağılımına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/763) 414:416 

9.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'daki kaldınm ve asfalt 
çalışmalanna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 
(7/784) 417:418 

10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İzmir Torbalı Anadolu 
Lisesinde yaşanan bir olaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/785) 419:420 

11.- Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Van-Muradiye İl Özel İdaresi 
sosyal konutlanna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı(7/791) 421 

12.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, BAG-KUR çalışan-
lannın özlük haklanna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/807) 422 

13.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, mobil santrallere ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı 
(7/813) 423:425 
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14.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, enerji sözleşmelerine ve 

atamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi Güler'in cevabı (7/815) 426:432 

15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük'ün 
Yenice İlçesinde yapılan afet konutlarının teslim şartına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Vekili Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı (7/817) 433:434 

16.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul Galeria 
Alışveriş Merkezi Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/820) 435:436 

17.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, bir Danıştay kararının 
uygulamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/824) 437 

18.- Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın, Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin yaptırdığı jeotermal sondaj çalışmalarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/828) 438:442 

19.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Turusgaz ile BOTAŞ arasın
daki Doğalgaz Alım Anlaşmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/833) 443:445 

20.- İzmir Milletvekili Serpil Yıldız'ın, futboldaki şike ve teşvik primi 
iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali Şahin'in cevabı (7/834) 446:447 

21.- Sivas Milletvekili Ömer Kulaksız'ın, Türkiye Süper Liginin 20 
takıma çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/837) 448:449 

22.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, 

Tekirdağ-Çorlu yolunda onarım yapılıp yapılmayacağına, 
- Bursa Milletvekili Kemal Demirci'm, 
Bazı köylerin Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılmasına, 
İlişkin sorulan ve İçişleri Bakanı ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Vekili 

Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/845,852) 450:453 
23.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya İlindeki 

projelere ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/871) 454:456 

24.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, kamudaki özürlü personel is
tihdamına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin'in cevabı (7/874) 457:458 

25.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, pasaport müracaatında 
gerekli belgelere ve alınan ücretlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül
kadir Aksu'nun cevabı (7/875) 459:460 
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26.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, bazı harcamaların vergi 
iadesi kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/878) 461:462 

27.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Emniyet müdürlerinin kıdem ve 
terfi kıstaslanna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı (7/888) 463:464 

28.-Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, doktorların sorunlarına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/893) 465:466 

29.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler 
döneminde mahalli iderelerden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan per
sonel geçişlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/898) 467 

30.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Boğazköy Baraji Prejesinin 
ek ödenek ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/899) 468:470 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 326, 376 

1.- Adli 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) 326 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 326 

3.- Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı ile İçişleri; Tanm, Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonlan 
Raporlan (1/407) (S. Sayısı: 125) 326:362 

4.-15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/643) (S. Sayısı: 226) 362:374, 376 

5.- Topluma Kazandırma Yasası Tasansı ile İçişleri ve Adalet Komis
yonlan Raporlan (1/640) (S. Sayısı: 235) 376:390 

VIII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 374 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Anayasa Komisyonu Başkanı İs
tanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı 
bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 374:375 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak yedi oturum yaptı. 
İğdır Milletvekili Dursun Akdemir, İğdır İlinin Doğu Anadolu doğalgaz ana iletim hattından 

faydalandırılmasına, 

Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz, Erzurum Kongresinin 84 üncü yıldönümüne, 

Muğla Milletvekili Ali Arslan, Muğla İl sınırlan içerisinde meydana gelen orman yangınlannın 
artış sebeplerine, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın (6/506, 507) ve (6/461) esas numaralı sözlü sorulannı geri 
aldığına ilişkin önergeleri okundu; sorulann geri verildiği bildirildi. 

Genel Kurulun 17.7.2003 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde; daha önce gelen kâğıtlar lis
tesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 225 sıra sayılı kanun tasansının, 48 saat geçmeden, gün
demin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasına 
alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

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 (1/521) (S. Sayısı: 146), 

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin (1/523) (S. Sayısı: 152), 

Kanun Tasanlannm görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu 
henüz gelmediğinden; 

3 üncü sırasında bulunan, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansının (1/407) (S. Sayısı: 125) görüşmeleri, komisyon ve hükümet yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklanndan; 

Ertelendi. 

4 üncü sırasına alman, İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansının 
(1/550) (S. Sayısı :225), yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

22 Temmuz 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.0l'de son verildi. 

Mehmet Daniş 
Çanakkale 

Kâtip Üye 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Enver Yılmaz 
Ordu 

Kâtip Üye 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Kâtip Üye 
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No.: 155 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

18.7.2003 CUMA 
Teklif 

1.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/169) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.7.2003) 

Rapor 
1.- Ticari İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 

Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 234) 
(Dağıtma tarihi: 18.7.2003) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003) 

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere yönelik 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.7.2003) 

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalanna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003) 

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatınmcılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.7.2003) 

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlannın dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalanna ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003) 

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandınlması çalışmalanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003) 

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi bölgeleriyle 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.7.2003) 

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat sanayiiyle il
gili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.7.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ordu İli Ünye Belediyesinin Akçay Deresine atık bırak

tığı iddialanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/961) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.7.2003) 

2.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, taşımalı eğitim kapsamındaki köy okullannın 
durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003) 
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3.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, LPG istasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/963) (Başkanhğa geliş tarihi: 16.7.2003) 

4.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, gemi sökümü işlemleri ile çevre ve insan sağlığına 
etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/964) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.7.2003) 

5.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, futbol kulüplerinin vergi borçlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/965) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.7.2003) 

6.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, ülkemizdeki tehlikeli atık hareketine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 16,7.2003) 

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Valisi ve Damal Kaymakamının Atatürk 
silueti oluşan bölgeyi korumadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/967) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003) 

8.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan 
soruşturma ve incelemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/968) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.7.2003) 

9.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, toplam kalite çalışmalarına yapılan 
ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/969) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.7.2003) 

10.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, oğlunun ve kendisinin bazı ticari faaliyetlerde 
bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/970) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.7.2003) 

11.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Mersin'in Erdemli İlçesindeki Alata Bahçe Kültür
leri Araştırma Enstitüsünün kiralanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/971) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2003) 

No. : 156 
21.7.2003 PAZARTESİ 

Tasarı 
1.- Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/650) (Avrupa Bir
liği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003) 

Teklifler 
1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/170) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003) 

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/171) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003) 
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3.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ile 3 Milletvekilinin; Pasaport Kanununun 14 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/172) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.7.2003) 

4.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/173) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu, Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, Yükseköğretim Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/174) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Millî Eğitim 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2003) 

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/175) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2003) 

7.- İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 55 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/176) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.7.2003) 

Raporlar 

1.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanyanın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/614) (S. Sayısı: 227) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.2003) (GÜNDEME) 

2.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/615) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME) 

3.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovenya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME) 

4.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/617) 
(S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME) 

5.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Litvanya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/618) 
(S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME) 

6.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/619) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 21.7.2003) (GÜNDEME) 

7.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/620) 
(S. Sayısı: 233) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME) 

8.- Topluma Kazandırma Yasası Tasansı ile İçişleri ve Adalet Komisyonlan Raporlan (1/640) 
(S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) (GÜNDEME) 
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No.: 157 
22.7.2003 SALI 

Raporlar 
1. - Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Muğla Mil

letvekili Ali Arslan'ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli 11 Sayılı Listede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/636,2/157) (S. Sayısı: 236) 
(Dağıtma tarihi: 22.7.2003) (GÜNDEME) 

2. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/296) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 22.7.2003) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına ilişkin 

Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 
2. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 
3. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez Binasın

da tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

4. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

5. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

6. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan çevre konularında 
sosyal refah ağırlıklı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

8. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan gecekondularda 
yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

9. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız şehirleş
meye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

10. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.7.2003) 

11 . - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel kalkın
maya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) 
sözlü soru önergesi (6/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

- 2 8 3 -



T.B.M.M. B : 109 22 . 7. 2003 O : 1 

12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm potan
siyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.7.2003) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin altyapı 
çalışmalanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.7.2003) 

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal güvenlik 
politikalanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü 
soru önergesi (6/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

17. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel 
rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
Şahin) sözlü soru önergesi (6/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

18. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık alanındaki 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

19. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.7.2003) 

20. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde tanıtma 
projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.7.2003) 

21. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve öğ
renimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

22. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde yeniden 
yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, üst kurullarla ilgili soruşturma olup olmadığına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 
2. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı milletvekillerine Başbakanlıkta oda verildiği id-

dialanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 
3. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bir hemşirenin TBMM Baştabipliğine atanıp atan

madığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/974) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

4. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Nahcivan'dan yapılan mazot ticaretiyle ilgili soruştur
ma açılıp açılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/975) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 
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5. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, muhtarların özlük haklarında iyileştirme yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin İçişleri Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

6. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin terfisine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

7. - Antalya Millletvekili Osman Kaptan'ın, turizmdeki fiyatlandırmaya ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

8. - Antalya Millletvekili Osman Kaptan'ın seraların yenilenmesi ve üreticilere teşvik veril
mesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru 
önergesi (7/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

9. - Antalya Millletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya demiryolu ulaşımı sağlanıp sağlanmayacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

10. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yurt dışında 
yaşayan Türk vatandaşlarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

11. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan Kafkasya Böl
gesiyle işbirliğine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

. 12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan Avrasya eksenli 
dış politikanın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan Balkan 
politikasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/985) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan aktif diplomasiye 
yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

16. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 4123 sayılı Kanun kapsamında Bingöl ve çevresin
de çalışan memurlara ek ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

17. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, "Vergi Barışı" uygulamasının sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

18. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ege Bölgesindeki doğrudan gelir desteği ve destekleme 
primleri ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/989) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

19. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, BAĞ-KUR ile eczaneler arasındaki ilaç sözleş
melerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/990) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.7.2003) 
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Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin özelleştiril

mesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2003) 

2. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt istasyonlarının 
yer seçiminden kaynaklanan sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi'nin, zorunlu tasarruf anaparalannın ödenmesinde 
yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/725) 

2. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
abonelerinden aldığı sayaç bedeline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/736) 

3. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Moldova Başbakanı onuruna verilen yemeğe ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/737) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
22 Temmuz 2003 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşimini 
açıyorum. 

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

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

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, elkonulan İmar Bankasında hesabı olan yurttaşlarımızın sorunlarıyla ilgili 

söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'e aittir. 

Buyurun Sayın Ersin. (CHP sıralarından alkışlar) 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, BDDK tarafından el konulan İmar Bankasında hesabı 

olan yurttaşlarımızın sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı 

AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İmar Bankasına elkoydu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devretti; fakat, bu bankada hesabı olanların, mudilerin bazı sorunları var. Bu sorunları hem Mec
lisimizin gündemine taşımak ve hem de sayın hükümetimizin bu konuda ilgisini çekmek için gün
demdışı söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bankaya elkonuldu, onbinlerce hesap sahibi ciddî sorunlar yaşıyor; ama, 
bu bankaya niçin elkonulduğuna ilişkin doyurucu, tatmin edici bir açıklama yapılmıyor. Ne bankaya 
elkoyan BDDK ne de hükümet, bu bankanın durumunun ne olduğu, elkonulmasının gerekçelerinin 
ne olduğu konusunda kamuoyunu tatmin edecek, rahatlatacak bir açıklama yaptılar. 
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AHMET YENİ (Samsun) - Yanlış müdafaaya başladınız. 

AHMET ERSİN (Devamla) - Elkonulduktan sonra da yaşanan süreç, maalesef, tiyatro. 
Şimdi, devletin bir sözü var. Devlet, bankalara yatırılan paraların, hesapların, birikimlerin ken

di güvencesi altında olduğunu ilan etmiş, bir sıkıntı durumunda bu hesapların ödeneceğine ilişkin 
kefil olmuş; ama, 4 Temmuzdan bu yana, yani, bankaya elkonulduğundan bu yana geçen 16-17 gün
lük sürede, devletin yetkililerinin, BDDK yöneticilerinin ve hükümet yöneticilerinin, bakan
larımızın açıklamalarına bakılırsa, devlet, sanki, İmar Bankasıyla ilgili olarak bu sözünden cayma 
eğiliminde görülüyor. 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Bankacılık yaptın, BDDK... 
AHMET ERSİN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, böyle bir anlayış son derece yanlış olur, 

devletin güvenilirliğini zedeler. O açıdan, bu sözden cayma girişimlerini -eğilimlerini daha doğ
rusu- ve bu bankaya el konulmasından zarar gören, mağdur olan kişilerin alacaklarının ödenmemesi 
gibi bir sonuç, maalesef, üzülerek belirteyim ki, devletin güvenilirliğine büyük zarar verir. 

AHMET YENİ (Samsun) - Uzan'a bir şey demeyecek misiniz?! 
BAŞKAN - Sayın Baştopçu, lütfen, konuşmacıya söz atmayın. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Ben söylemedim... 

BAŞKAN - Sayın Ersin, siz, buyurun. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Ben, sadece, bu bankada hesabı olan mudilerin haklarını savun

maya çalışıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu arada, BDDK yöneticilerinin, hükümetimizin temsilcilerinin, hemen 

hemen her gün açıklamalan oluyor bu konuyla ilgili. Örneğin, BDDK, başlangıçta, ilk zamanlar, bu 
hesaplara ulaşamadığını, kasaları açamadığını ileri sürdü. 

Değerli arkadaşlarım, BDDK, her ne kadar bağımsız bir kurulsa da, özerk bir kurulsa da, dev
letin tüm imkânlarını kullanma hakkına ve yetkisine sahip. Ne demek hesaplarına ulaşamıyorum?! 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Silmiş... Silmiş... 
AHMET ERSİN (Devamla) - Yani, Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan paketletip Türkiye'ye getiren 

devlet, bankanın hesaplarına ulaşamıyor. Böyle bir şey olabilir mi?! Bunu kabul etmek mümkün mü?! 
Değerli arkadaşlarım, son günlerde bir başka mazeret ortaya atıldı. Bankada çifte hesap var

mış; bir resmî hesap, bir de resmî olmayan hesap varmış. 100 000 Hasan varmış. Bunlar nedir al-
lahaşkına?! 

AHMET YENİ (Samsun) - BDDK Başkanı açıkladı bunu. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Böyle şey olabilir mi?! BDDK'nın, o bankanın yönetiminde tem

silcisi var. Bildiğim kadarıyla da, bu banka, birbuçuk yılı aşkın bir süreden beri gözetim altında. 
Murakıplar var; banka birkaç kez denetlenmiş. Peki, böyle yasadışı usulsüzlükler varsa, bunlar 
neden tespit edilmemiş şimdiye kadar?! BDDK'nın bankadaki temsilcisi, görev yaptığı süre içinde 
ne yapmış allahaşkına?! Yani, sadece bankamatik memurluğu mu yapmış?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ersin, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 

AHMET ERSİN (Devamla) - Tamamlıyorum. 
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Bu gelişmeleri zamanında fark etmemiş mi?! Bu olumsuzluklara karşı zamanında neden önlem 
alınmadı?! 

Değerli arkadaşlarım, bu sorun karşısında hükümetin tutumunu da eleştirmek istiyorum. 
Hükümetimiz, maalesef, bütün bu olanlar Türkiye'de değil de başka bir ülkede oluyormuş gibi, 
soruna karşı son derecede duyarsız, soğuk ve ilgisiz duruyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Uzanlara... 

AHMET ERSİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, Kuzey Irak'ta subay, ast
subay 11 askerimizin -affedersiniz- başına çuval geçirildi; hükümet, bu ağır hakaret karşısında ses
siz kaldı. Şimdi de, Türkiye içinde onbinlerce yurttaşımızın başına çuval geçirilmek isteniyor; 
hükümet, bunu da, tiyatro izler gibi izliyor. Böyle bir şey olamaz; bunu kabul etmek mümkün değil. 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Konuyu çarpıtmayın. 

AHMET ERSİN (Devamla) - Şimdi, Sayın Bakanımız, lütfederler de, benim bu konuşmama 
cevap vermek durumunda kalırlarsa, diyeceğini, söyleyeceği mazereti ben size şimdiden söy
leyeyim: "Efendim, BDDK özerk bir kurum, hükümet olarak bu kurum üzerinde bizim bir etkin
liğimiz yok." Bunu söyleyecek. İyi de, EPDK'ya niçin müdahale ediyorsunuz?! Hazine özerk bir 
kurum değil mi?! Faizleri düşürsün diye Hazinenin ensesinde boza pişirdiniz; Başbakan bir taraf
tan, Bakanlar diğer taraftan büyük baskı uyguladınız ve faizleri düşürttünüz. O da bir özerk kurum. 
(AK Parti sıralarından gürültüler, "rahatsız mı oldunuz" sesleri) Orada müdahale ediyorsunuz da, 
onbinlerce yurttaşımızı ilgilendiren bu İmar Bankası olayında insanlarımızı rahatlatacak, onlara 
güvence getirecek girişimleri niçin yapmıyorsunuz?! 

AHMET YENİ (Samsun) - Uzanlara bir şey yok mu?! Uzanlara, Uzanlara yok mu?!. 

BAŞKAN - Sayın Ersin, toparlar mısınız... 

AHMET ERSİN (Devamla) - Bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, her gün eylem yapan, her gün birikimlerini kaybettiklerinden kuşku 

duyan, bundan tedirginlik duyan onbinlerce yurttaşımız, Patagonya yurttaşı mı?! Niçin bunların 
sorunlarıyla ilgilenmiyorsunuz?! Niçin bunların sorunlarım çözmek için hiçbir girişimde bulun
muyorsunuz?! 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken... 

AHMET YENİ (Samsun) - Uzanlara da bir şeyler söyle. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken şunu belirtmek is

terim: Bu bankaya niçin elkonulduğunu, gerekçelerinin ne olduğunu, hükümetimiz, BDDK, her 
kimse, açıklamak zorundadır. Ne banka mudileri ne de diğer kamuoyu, bu bankaya neden elkonul
duğunu hâlâ bilmiyor; bunun açıklanması lazım. 

AHMET YENİ (Samsun) - BDDK açıkladı. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Ayrıca, devlete güvenerek, devletin güvencesine inanarak, bu 

bankaya birikimlerini yatırmış olan yurttaşlarımızı da rahatlatacak, onları güvence altına alacak, 
birikimlerini güvence altına alacak önlenmelerin bir an önce alınması lazım. Devletin saygınlığını 
delik deşik etmeye hiç kimsenin hakkı yok. 

Sevgili arkadaşlarım... 
MUZZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Uzanlarla ilgili bir şey söyleyin. 
BAŞKAN - Evet, Sayın Ersin... 
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AHMET ERSİN (Devamla) - Ben, sadece bu bankada hesabı olanlarla ilgili söz aldım, onları 
konuşuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
AHMET YENİ (Samsun) - Uzanlara bir şey demeden ayrılıyorsunuz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ersin. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener cevap verecek
lerdir. 

Buyurun Sayın Şener. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gerçekten, son günlerde gündemde olan bir konuyu sayın milletvekili dile getirdiler. 

Kamuoyunun gündeminde olan tüm konuların Meclis gündemine getirilmesi, milletvekilleriyle bir
likte paylaşılması ve konuyla ilgili farklı görüşlerin, düşüncelerin Meclis platformunda tartışılması, 
demokrasinin bir gereğidir; Türkiye Büyük Millet Meclisinin de görevleri arasındadır. Ben, bu 
boyutu itibariyle, sayın milletvekiline teşekkür ediyorum. 

Diğer taraftan, şunu bilmemiz lazım: Türkiye bir hukuk devletidir ve bu hukuk devletinde tüm 
kurumların yetkileri, görevleri, sorumlulukları belirlenmiştir. Anayasamızda yasama, yürütme, yar
gı ve diğer bazı kurumların görev alanları belirlenmiş, tanımlanmış; Anayasaya uygun bir şekilde, 
değişik zamanlarda, değişik dönemlerde çıkarılan kanunlar da, aynı şekilde, farklı kurumlar arasın
da farklı görev ve yetki tanımlamaları yapmıştır. 

Konu, bankacılıkla ilgili. Sayın milletvekilimiz, "sayın bakan çıkacaklar ve 'bu konu, Ban
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bir görevidir ve ilgili kurul görevini yerine getiriyor1 

diyeceklerdir" dedi. Tam anlamıyla bunu söylemeyeceğim. Elbette, konu, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulunun görevidir ve her kurum ve kurul kendi görevini, sorumluluk çerçevesi 
içerisinde yerine getirmelidir. Bu konuda da, ilgili kurum görevini yerine getirmektedir; ama, 
hükümet olarak, Parlamento olarak, milletin seçmiş olduğu vekiller olarak, tüm kurumların, kurul
ların görevleriyle ilgili görüşlerde bulunmak, beyanlarda bulunmak ve tartışmak, müzakere etmek, 
aynı zamanda, yasama faaliyetleri içerisinde denetimin bir uzantısı olarak vardır. Şu anda da bunu 
yapıyoruz. 

Burada, şunu hemen belirtmek isterim: Hükümetimiz, tüm kurumların, kendi görev alanların
da, sorumlulukları çerçevesinde işlerini yürütmesinden yanadır. Bağımsız düzenleyici otoritelere, 
hükümet olmanın verdiği inisiyatifle baskı yapma, yönlendirme, işlerine müdahale etme gibi bir 
alışkanlık, bir teamül, hükümetimizde yoktur. Sürekli olarak, ilk günden beri "bağımsız düzenleyici 
otoriteler, kendi görev alanları içerisinde görevlerini yerine getirir" dedik ve bu hassasiyete bugüne 
kadar dikkat ettik; ama, sayın milletvekilinin ifade etmiş olduğu, Hazinenin bağımsız bir kurul ol
duğu şeklindeki nitelemeye katılmadığımı belirtmek istiyorum. Hazine, bağımsız bir düzenleyici 
otorite değildir; doğrudan doğruya, bir devlet bakanına, ekonomiden sorumlu devlet bakanına bağ
lıdır, idarenin hiyerarşisi içerisinde yer alır. Dolayısıyla, Hazinenin yapmış olduğu işlerden, işlem
lerden dolayı da ilgili bakanın görevleri ve sorumlulukları vardır; ama, öyle zannediyorum ki, sayın 
milletvekili, Hazine değil, Merkez Bankası diyeceklerdi. Bunu burada düzeltmek istiyorum. 

Merkez Bankası dediğinizde de hemen şunu belirtmek isterim: Biz, Merkez Bankasının ilgili 
kanun çerçevesinde bağımsız bir niteliğe sahip olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede, para politikası 
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uygulamalarını ve kararlarını kendi kurullarında aldığını biliyoruz ve buna istinaden de, Merkez 
Bankasının kanunda tanımlanan sınırlar içerisinde özerk bir şekilde kendi görevlerini yerine getir
mesine hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Eğer Merkez Bankası faizlerin indinlmesiyle ilgili bir 
karar almışsa, bu, hükümetin müdahalesiyle, hükümetin yönlendirmesiyle alınmış bir karar değil
dir, Merkez Bankasının, doğrudan doğruya kendi karar organlarında tartışılarak, oluşturularak alın
mış bir karardır. Bu, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalarda da böyledir, hükümetimizin 
yaptığı açıklamalarda da böyledir. Ekonomik verilere baktığınızda da, zaten, faizlerin düşme tren
dinde olması gerektiğini, her aklıselim sahibi söylemektedir. Eğer son iki ay enflasyon negatif çık
mışsa, hâlâ, faizlerin daha yüksek olması gerektiğini savunabilecek tek bir kişinin bu Mecliste ol
duğunu düşünemiyorum. Sizin de faizlerin düşmesinden yana olduğunuzu biliyorum. Demek ki, 
Merkez Bankası, aynı zamanda sizin de gönlünüzde olan şeyleri icraata sokmak için faiz oranlarını 
düşürmüştür; ama, bu, hiçbir zaman, sayın milletvekilimin gönlünde olan şeyi Merkez Bankası yap
tı diye, sayın milletvekilim Merkez Bankasının görev alanına müdahale etti tarzında yorumlanamaz. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Siz baskı yapmayın Sayın Bakan; hep öyle yaptınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Siz, 

faizin artmasından yana mısınız, düşmesinden yana masınız? 
AHMET ERSİN (İzmir) - Düşmesinden yanayım; ama, müdahale ediyorsunuz yani. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Ne 

güzel, hepimiz aynı görüşteyiz o zaman. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, aslına bakarsanız, İmar Bankası, öteden beri gözetim ve denetim 

altında bulunan bir bankadır ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde iş
lemlerinin tespit edilmesi dolayısıyla, birkaç yıl önce, İmar Bankası yönetimine, 14/1 kapsamında, 
zaten bir üye atanmıştı. Dolayısıyla, BDDK'nın bir üyesinin yönetimde bulunduğu bir banka olarak, 
faaliyetlerini, bugüne kadar sürdürmüştür. Bu bankanın, yönetim ve denetimi fona intikal etmiştir;an-
cak, bu yönetim ve denetiminin fona intikal etmiş olması, daha önceki 20 bankanın fona devredildiği 
gibi bir hadise değildir. Yani, daha önceki 20 banka, tüm ortaklık haklarıyla birlikte fona devredil
miştir; halbuki, İmar Bankasıyla ilgili olarak, yönetim ve denetimi fona intikal etmiştir. 

Bu, neden bu noktaya geldi; zaten, öteden beri gözetim altında bulunan bir bankadır ve daha 
sonra, 26 Haziran tarihi itibariyle -eğer basından da düzenli bir şekilde izlemişseniz- bankacılık 
fonksiyonlarını, işlevlerini yeterince yerine getirememesi ve bazı tıkanmaların bulunması sebebiy
le, Türkiye İmar Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı zaten, kendileri istifa etmişlerdir. 
Sadece, BDDK'nın temsilcisi olan üye hariç, onun dışındaki tüm üyelerinin istifa ettiği ve bankanın 
yönetimsiz kaldığı, işlevlerini yerine getiremediği bir ortamda, BDDK, 4389 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesi çerçevesinde, bir bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kal
dırmayla ilgili hükmü çerçevesinde, yönetim ve denetimini fona intikal ettirmiştir. 

Bildiğiniz gibi, BDDK'nın görevleri var; bu görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Fon, her 
şeyden önce, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden banka mevduat sahipleri ve diğer alacak
lıların haklarını korumaya yönelik her türlü tedbiri de almakla yükümlüdür, sorumludur ve bu karar
dan sonra, şu anda da, bununla ilgili, zaten, görevinin bir gereği olarak, sorumluluklarını yerine 
getirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak, incelemeler başladıktan sonra, ortaya birtakım farklı 
durumlar çıkmıştır. Nedir bu farklı durum; tasarruf mevduatının garanti kapsamında ödenmesine 
yönelik olarak banka hesaplarına ilişkin incelemeler. BDDK, TMSF ve banka yeni yönetimi tarafın
dan, genel müdürlük ve şubeleri nezdinde, yoğun bir şekilde, evrak detaylarına inilmesi suretiyle 
incelenmeye başlanılmış ve bunun neticesinde, ortaya farklı durumlar çıkmıştır, farklı hesapların 
tutulduğu anlaşılmıştır. 
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Burada, şunu da ifade etmek isterim: Olay, sadece bir bankacılık olayı; denetim, sadece bir 
bankacılık denetimi, fınansla ilgili bir denetim ve inceleme olarak da algılanmamalıdır; çünkü, 
olayın, Bankalar Kanunu yanında, Vergi Usul Kanununa bağlı olarak, vergisel boyutu vardır. 

Diğer taraftan, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tutulması gereken resmî kayıtlarla, belgeler
le ilgili birtakım sorumluluklar vardır; hatta, malî suçların araştırılmasıyla ilgili boyutları ilgilendir
diği zaman, bununla bağlantılı incelemeler söz konusu olabilir, Yani, hadiseyi sadece Bankalar 
Kanunundaki hükümler çerçevesinde değerlendirmek, dar bir değerlendirme olur; ama, BDDK, 
TMSF ve bankanın yeni yönetiminin şubeler dahil incelemeleri sürdürmesi sırasında, resmî 
makamlara bildirilen, üzerinde denetimlerin gerçekleştirildiği, dolayısıyla, yasal malî tablolar 
yoluyla kamuya açıklanan resmî mevduat rakamları dışında, bazı bilgisayar kayıtlarında ve şubeler
de farklı hesapların tutulduğu ve bu hesapların, resmî kayıtlardan değişik rakamları içerdiği anlaşıl
mıştır. Yani, bankada farklı kayıtlar var, farklı hesaplar var, resmî olarak bilançoların çıkarıldığı 
hesaplar var; resmî hesaplara intikal ettirilmeyen başka kayıtlann olduğu da anlaşılmıştır. Ortaya 
çıkan tüm bu durum çerçevesinde, BDDK da, yoğun bir şekilde incelemesini ve çalışmasını devam 
ettirmektedir. 

Peki, şimdi ne olacak? Mudilerin haklan ne olacak? Sigorta kapsamındaki mevduatın ödenmesi 
ne zaman yapılacak? Sayın milletvekilinin hassasiyeti de budur. İşte, şu anda, BDDK, bu nokta 
üzerinde çalışmalannı yoğunlaştırmaktadır ve hesaplan tespit etmeye çalışmaktadır; yani, bankada 
kimin, ne kadar hesabı var; bu hesaplar -banka kayıtlannda farklılıklar olduğu için- gerçek 
boyutuyla nedir, ne değildir, bunu belirlemeye çalışmaktadır. Buraya gelmeden önce sayın başkan 
bana verdiği bilgide, hak sahiplerinin kimler olduğu tespit edildikten sonra ödemelerin başlayacağını 
ifade etmişlerdir; bu ödemelerin başlangıcı da -verdikleri bilgiye göre- maksimum iki hafta içerisin
de gerçekleşecektir diyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz, 23 Temmuz Erzurum Kongresinin yıldönümü nedeniyle söz isteyen, 

Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Nuri Akbulut'a aittir. 
Buyurun Sayın Akbulut. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, Erzurum Kongresinin 84 üncü yıldönümüne 

ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin kuruluş temellerinin atıldığı tarihî bir gün olan ve 23 Temmuz 1919'da 
yapılan Erzurum Kongresiyle ilgili olarak gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a 
çıkmasıyla başlayan ve Anadolu'yu saran kurtuluş heyecanı, 23 Temmuz 1919'da yapılan Erzurum 
Kongresiyle yeni bir coşkuya dönüşmüş, millî mücadele birliğinin kurulmasının en önemli adım-
lanndan biri bu kongrede atılmıştır. 

Erzurum Kongresi, devletimizi güç durumda bırakan Mondros Mütarekesine karşı çıkan ve 
millî heyecanla dolup taşan halkın örgütlenmiş sesi olmuştur. 

Amasya Genelgesinden sonra İstanbul'la ve askerlikle ilişkisi kesilen Mustafa Kemal Atatürk'e, 
başta 15 inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa olmak üzere, Anadolu'daki askerî ve mülkî 
amirlerin büyük bir çoğunluğu destek vermeye devam etmişlerdir. 
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Erzurum Kongresi, 17 çiftçi ve tüccar, 5 emekli subay, 4 emekli memur, 5 öğretmen, 4 
gazeteci, 5 hukukçu, 2 mühendis, 1 doktor, 6 din adamı, 3 eski milletvekili, 1 general ve 1 eski 
bakan olmak üzere toplam 54 delegeyle -Erzurum'da bir okul salonunda- çalışmalara başlamış, 
genel değerlendirmeler yapılmış, doğu illerinin durumu görüşülmüş ve bu görüşmeler sonucunda, 
Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılması açısından önemli kararlar alınmıştır. Alman tarihî 
kararların bir kısmı şöyledir: 

1- Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz. 
2- Her türlü yabancı işgale ve müdahaleye karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve 

direnecektir. 

3- Manda ve himaye kabul edilemez. 
4- Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu 

gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. 
Erzurum Kongresi, yöresel amaçlı toplanmasına karşın, aldığı kararlar ulusal nitelikte olmuş, 

Sivas Kongresinde de Erzurum Kongresinde alınan kararların tümü benimsenmiştir. Vatan sınır
larından ilk kez söz edilmesi, ileride kabul edilecek olan Misakımillî kararlarının öncüsüdür. Ulusal 
iradenin egemen kılınması anlayışı, yeni bir devletin kurulması sonucunu doğurmuş, egemenliğin 
kayıtsız ve koşulsuz ulusa ait olduğu ilk kez bu kongrede dile getirilmiştir. 

Kongre başkanı seçilmesiyle millî mücadeledeki önderliği netleşen Mustafa Kemal Paşanın 
"Erzurum'da ve kongrede gördüğüm samimiyet, mertlik ve fedakârlık, azim ve iman, beni doğrusu 
çok cesaretlendirdi. Memleketimi kurtarmak yolundaki cesaretimi artırdı" sözleri, Erzurumlular 
için büyük gurur kaynağıdır. 

Alınan önemli kararlarla bir ulusun kaderinin belirlenmesinde rol oynayan Erzurum Kon
gresine katılan tüm delegeleri, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle ve 
şükranla anıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlar Kurulu, cumhuriyet tarihinde ilk kez, Erzurum Kongresinin 
yıldönümü olan 23 Temmuz 2003 tarihinde Erzurum'da toplanacaktır. Bu tarihî güne verilen önem 
ve gösterilen hassasiyet nedeniyle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanlar 
Kurulunun tüm değerli üyelerine Erzurum halkı adına şükranlarımı sunuyorum. 

Ülkenin gelir düzeyi ve yaşam standardı açısından en geri kalmış bölgesi olan Doğu Anadolu 
Bölgesi halkı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı 23 Temmuz gününü, aynı gün Bakanlar Kurulu 
toplantısının da Erzurum'da yapılacak olması nedeniyle bölgenin ekonomik kalkınmışlık 
hareketinin başlangıcı olacağını düşünmektedir. Bu nedenle, tüm Doğu Anadolu Bölgesi halkı 
büyük umutlarla ve sabırsızlıkla toplantı gününü beklemektedir. 

Yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısının bölgemizin kalkındırılmasına vesile olmasını 
diliyor, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer birçok bakımdan geri kalmış olan Doğu Anadolu Böl
gesinin kalkınmasının ilk adımı olacağına yürekten inanıyor, hepinize selam ve saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akbulut. 
Gündemdışı üçüncü söz, Mersin Limanının sorunlarıyla ilgili söz isteyen Mersin Milletvekili 

Sayın Hüseyin Özcan'a aittir. 

Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar) 
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3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Mersin Limanının yapısal sorunlarına ve alınması 
gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı 

HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mersin Limanının sorun
ları hakkında düşüncelerimi sizlere arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Bundan önceki konuşmalarımda, Mersin'in sorunlarının büyük olduğuna, turizm, sulama, çift
çiler, serbest bölge ve liman konularına değinmiştim. Bugün ise, son gelişen teknolojilere paralel 
olarak denizciliğin, artık bir endüstri alanı olduğunu; dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'inin, ül
kemiz ithalat ve ihracat taşımalarının da yüzde 90'ının denizyoluyla yapıldığını biliyoruz. 

1960 yılından itibaren Mersin, bir liman, hizmet ve ticaret şehri olarak Körfez Savaşına kadar 
kademeli bir gelişme göstermesine rağmen, savaş sonrasında uygulanan ambargodan, ekonomik, 
sosyal ve işgücü alanında ülkemizin en fazla etkilenen ili olmuştur. Ambargo sebebiyle, başta deniz 
ve kara taşımacılığı olmak üzere, dolaylı olarak etkilenen diğer sektörlerin de içinde bulunduğu 
yüzlerce firmanın işyerlerini kapattığını ve işsizliğin, ilin en büyük ve önemli problemi haline gel
diğini görüyoruz. İlimiz, son onbeş yıl içerisinde serbest bölge yatırımının dışında istihdam 
yaratacak herhangi bir yardım almamıştır ve istihdam yaratacak bir çalışma olmamıştır. 

Mersin Limanına gereken yatırımlar geçmiş hükümetler döneminde yapılmadığı için, süreçte 
hem Mersin hem de liman sürekli kan kaybetmiştir. 

Mersin Limanı, Orta Anadolu ve GAP bölgesi için ihracat, ithalat, transit taşımacılıkta son 
derece önemli bir yere sahip olmasına rağmen, geldiğimiz noktada, Mersin Limanı, kapasitesinin 
ancak yüzde 45'iyle çalışmaktadır. 

Irak Savaşı sonrası, Irak'a gönderilen ve bundan sonra gönderilecek olan insanî yardım mal
zemelerinin ve Irak'ın yeniden iman için nakledilecek malzemelerin taşınmasında, Mersin 
Limanının etkin bir rol üstlenmesi, Mersin ve ülke ekonomisi için çok büyük bir katkı sağlayacak
tır. Elimizde böyle bir firsat bulunuyor; fakat, hükümetin duyarsızlığı ve daha ziyade meşgul olduğu 
kadrolaşma girişiminden ötürü bu fırsatı da kaçırmaktan endişe ettiğimizi belirtmek istiyorum. 

Irak'ın yeniden iman için, Irak'la tek nokta olan Habur sınır kapısından sonra ikinci bir kapının 
açılmasının söz konusu olması, Mersin Limanının önemini bir kat daha artıracaktır. Fakat, hükümet, 
şu ana kadar liman için hiçbir girişimde bulunmamıştır. Mersin Limanı, bugünkü haliyle doğu Ak
deniz'deki diğer limanlarla ne kadar rekabet edebilir, bir düşünelim: 

Ortadoğu'daki son gelişmeler Mersin Limanına alternatif limanlar ortaya çıkarmıştır. 
Suriye'nin Lazkiye Limanı yetkilileri, savaş sonrası Birleşmiş Milletler kanalıyla Irak'a gön
derilecek olan insanî yardım malzemesinin 30 Haziran 2003 tarihine kadar yapılacak nakliyesinden 
vergi ve harç almayacaklannı,. aynca bu malzemelere verilecek ardiye hizmetlerinden 60 gün 
süreyle ücret almayacaklannı söylemişlerdir; yine Suriye'nin Tartus Limam yetkilileri de, Birleşmiş 
Milletler kanalıyla Irak'a gönderilecek insanî yardım malzemesinin nakliyesinde, uygulanacak olan 
tarifelerden yüzde 50 oranında indirim yapacaklannı ilan etmişlerdir. 

Bunun neticesinde, bu limanlar, diğer bölge limanlan arasında ciddî rekabet avantajı 
yakalamışlardır. Aynca, bu limanlar, sürekli yaptıklan altyapı ve modernizasyon çalışmalanyla, 
gelecekte de bu avantajlı durumu korumaya çalışacaklardır. Hükümetimizin, bu gelişmeleri de göz 
önüne alarak, süratle harekete geçmesi ve gerekli düzenlemeleri bir an önce yapması gerekmektedir. 
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Mersin Limanının, tercih edilen bir liman olabilmesi için, acilen fiyat-tarife düzenlemeleri 
yapılmalıdır. Tabiî ki, bu, yeterli olmayacaktır; yıllardır yenileme ve modernizasyon çalışmaları ih
mal edilen Mersin Limanının, yapısal problemlerinin ivedilikle ele alınması gerekmektedir. 

Limanda, bir an önce, çağın gerektirdiği modernizasyon çalışmaları başlatılmalı ve bilgisayar 
ağı bir an önce tesis edilmelidir. Limanda, makine ve teçhizat eski ve yetersizdir. Etkin telsiz sis
temi yoktur. Limandan lojistik ikmal sağlanamamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özcan; toparlar mısınız sözlerinizi. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Rıhtım sayısı yeterli olmasına rağmen, üstyapıları işlevsel 

değildir. 
Limanın sintine tesisleri ihtiyacı karşılamamaktadır. Saha betonlama çalışması yapılmamıştır. 

Mevcut rıhtım vinçlerinin yerine, çağa uygun ve ağır tonajlı rıhtım vinçleri faaliyete geçirilmelidir. 
Limanın içmesuyu dahi yetersizdir. Bütün bunlara, bir de hantal bir bürokratik işleyiş ve çokbaşhlık 
eklenince, fiyat tarifeleri de çok yüksek olan Mersin Limanının rekabet şansı doğmadan ölmektedir. 

Özetle, hükümetin, savaş sonrası doğan bu şansı yitirmeden, ivedilikle, limanın, altyapı, tek
noloji ve işletme sorunlarının çözümü yoluna gitmesi gerekmektedir. 

Mersin Limanı, gerek araç ve gereç gerekse bürokratik açıdan hantal yapısını bir an önce değiş
tirmek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde, Türkiye, bölgedeki ekonomik gelişmelerden yeterli pay 
alamayacaktır. Bunun neticesinde de, hükümet, kısa vadeli çözümler ve çocuklarımızın geleceğine 
ipotek altına alacak palyatif tedbirlerle oyalanmak durumunda kalacaktır. 

Alınacak maliyetsiz önlemlerle, ülke kaynaklan verimli kullanılabilecekken, hükümet, miras
yedi evlat gibi davranarak, özelleştirme furyasının rüzgârında, millî kaynaklarımızı yok pahasına 
satmanın uğraşı içerisine girmiştir. Balıkesir SEKA'yı, biliyorsunuz, 1 100 000 dolara Albayrak şir
ketine yok pahasına verdiler. PETKİM'i, çok komik bir rakamla elden çıkardılar. Taşucu SEKA'nın 
Akdeniz İşletmesi, Park Holdinge 109 000 000 dolara veriliyor. Onlarca işçi, mağdur ve perişan; 
sokaklara düşmüş, iş arıyor. 

Kısacası, gerçekten, Mersinimizin limanını sahiplenmek zorundayız. Bu özelleştirme an
layışıyla bir yere varamıyoruz; elimizdeki birikimlerimizi yok pahasına birilerine peşkeş çekiyoruz. 
Bunlar yanlıştır. 

Değerli arkadaşlar, dün -bilmiyorum, televizyonlarda seyrettiniz mi- Düzce'de bir olay yaşan
dı. Binlerce insan, Başbakanın gelmesini bekliyor. Başbakan, seçimden önce söz vermiş. Bu insan
ların çoğu, dört yıl önce, bir depremle, evladını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, işini kaybetmiş. 
Bu insanlar, Başbakanın seçimden önce söz vermiş olduğu vaatleri yerine getirmesi için, temmuz 
ayının o sıcağında -inanınki acıdım- güneşin altında Başbakanı beklediler. Sayın Başbakanımız, 
gidip de, bu insanlara, dertleriniz nedir diye sorsa, seçimden önce söz vermiş olduğu vaatlerde niye 
durmadığını anlatsa, daha iyi olurdu diyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, ülkemizdeki ekonomik sıkıntının bir an önce atlatılması 
için, Mersin Limanı başta olmak üzere, limanlarımızın ele alınması ve sorunlarının çözülmesi 
gerekmektedir. 

Bu dileklerle, hepinizi saygıyla selamlıyor, hükümetimizden anlayış bekliyor ve limanlarımıza 
sahip çıkalım diyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan. 

Gündemdışı konuşmaya, hükümet adına, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım cevap 
vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Yıldırım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Mersin Milletvekilimiz Saym Hüseyin Özcan'ın, Mersin Limanının sorunlarıyla ilgili gündeme 
getirdiği konulara cevap vermek için söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizin en büyük limanı olan Mersin Limanı ve sorunları hakkında söylenecek olan, her 
şeyden önce, limanımız, konumu itibariyle, Ortadoğu ülkelerine yönelik denizyoluyla taşınan yük 
trafiğinin deniz ayağını teşkil etmektedir. Ülkemizin Akdeniz kıyısında en önemli ithalat ve ihracat 
kapısıdır. Irak'ın yeniden yapılandırılması sürecinde, Mersin'in önemi bir kat daha artmıştır. 

Demiryolları İşletmesi tarafından idare edilen 7 büyük limandan biri olan Mersin Limanı, top
lam, yaklaşık 1 000 000 metrekare liman alanına sahip olup, 14,5 metre su kesiminde gemilerin 
giriş çıkışına uygun bir yapıya sahiptir. Toplam rıhtım uzunluğu 4 605 metredir. Yıllık 4 692 gemi 
kabul, 6 131 000 ton yük elleçleme, 319 000 TEU konteyner elleçleme kapasitesi olup, kapalı stok 
alanı 32 649 metrekaredir. Açık stok alanı ise 337 876 metrekaredir, konteyner stoklama alan 
kapasitesi ise 251 350 metrekaredir. Karışık eşyada yıllık yük elleçleme kapasitesi 8 500 000 ton, 
konteynerde ise 375 000 TEU'dur. 1 086 işçi, 342 memur olmak üzere, 1 451 personelin istihdam 
edildiği Mersin Limanında toplam 236 adet ekipmanla hizmet verilmektedir. 

Mersin Limanımızda, 2001 yılı ocak-haziran döneminde 6 500 000 ton yük elleçlenirken, 2002 
yılında yüzde 7 artışla 7 000 000 ton yük elleçlenmiş, 2003 yılında aynı dönemde elleçlenen yük 
miktanysa yüzde 11 artışla 7 300 000 tona yükselmiştir. 

Konteyner bazında, 2001 yılı ocak-haziran dönemi için 144 000 TEU, 2002'de yüzde 18 artışla 170 
000 TEU, 2003 yılında ise -dikkatinizi çekiyorum- yüzde 52 artışla 219 938 TEU kapasiteye ulaşılmıştır. 

Konteynerdeki hızlı artış nedeniyle, devletçe zamanında ekipman tedariki yapılamadığından, 
özel sektörle yapılan protokol çerçevesinde limana 1 adet Mobil Harbour Crane temin edilerek, 
2002 ağustos ayında hizmete sunulmuştur. 

Yine, 2001 yılının ocak-haziran döneminde 25 000 000 ABD dolan, 2002 yılında yüzde 14 artış
la 29 000 000 ABD dolan, 2003 yılında ise yüzde 33 artışla 33 700 000 ABD dolan gelir sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ana konteyner gemilerine hizmet vermek üzere, yaklaşık değeri 9 000 
000 euro olan 2 adet Post Panamax Gantry Cranen'in Mersin Limanına konulması planlanmış ve 
alımı konusunda son aşamaya gelinmiştir. 

Rıhtım ve geri saha zeminlerinin bozuk olması nedeniyle, bütçe ve yatınm programı dahilin
de, limanda bozulan sahalann kısım kısım betonlama işlemleri yapılmaktadır. Rıhtım derinliklerine 
yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Derinlikleri kaybolan nhtım ve kanallann taranması 
DLH Genel Müdürlüğüne bağlı tarama ekipmanlannca yürütülmektedir. Bugüne kadar 150 000 
metreküp çamur çıkanlmıştır. 

Değerli milletvekilleri, limanın otomasyona geçmesi için, başta üç büyük limanımız olmak 
üzere -Haydarpaşa, Mersin, İzmir- diğer limanlar ile merkez daireyi de içine alan "Liman Otomas
yon Projesi" adı altıda bir çalışma yapılmıştır. Dünyanın sayılı otomasyon sistemleri hakkında 
yapılan araştırmalar sonucu, liman otomasyon ihale şartnamesinin hazırlanması yönünde çalışmalar 
devam etmektedir. Projenin yaklaşık maliyeti 3 000 000 dolardır. 
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Diğer yandan, limanın otonom bir yapıya kavuşturulması için, Devlet Demiryolları Ana 

Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci bendinde "... tekel kapsamına giren bu işleri, ekonomik ol
ması, gerekli görülmesi ve talep olması halinde, kısmen veya tamamen başkaları eliyle, kısa süreli 
anlaşmalarla yaptırmak. Ancak, başkaları eliyle yaptırılacak her iş grubu için bir çerçeve Yüksek 
Planlama Kurulu kararının alınması gereklidir" şeklinde bir hüküm mevcuttur. 

Limanların otonom yapıya kavuşturulması Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer almak
ta olup, Hollandalı uzmanlarca, MATRA Projesi kapsamında İzmir Limanında çalışmalara başlanıl
mış olup, üçüncü şahıslara işletme hakkının devrine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 

Dünyadaki konteynerleşme artış oranına paralel olarak, bunun, ülkemizde yüzde 10, Mersin 
Limanımızda yüzde 25 olması ve Mersin Limanın Doğu Akdeniz'de -Mısır'ın Port Said ve Yunanis
tan'ın Pire Limanı gibi- bulunan limanlarla rekabet edebilmesi için, limanın her tarafıyla rahatlıkla 
iletişim sağlaması için role istasyonları kurulmuştur. 

Limanın iç ve dış trafiğinin düzenlenmesine yönelik, giriş ve çıkış kapılarının yeniden düzen
lenmesi proje çalışmaları devam etmektedir. Küçük araç ve yaya trafiği tarafından kullanılan (A) 
kapısı hariç, diğer 3 kapının kapatılması ve bunların işlevini daha kapsamlı şekilde karşılayacak 
yeni bir kapı açılması çalışmaları sürmektedir. 

Limanlarımızdan faydalanan kullanıcı özel sektörle işbirliğine gidilerek, kuruluşumuzca yapıl
ması gereken bazı yatınmlann özel sektöre ait firmalarca yapılması, böylelikle müşteri sürekliliği 
sağlanarak gelirlerin hiçbir konjonktürden etkilenmemesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Mersin 
Limanında Soda Sanayii AŞ ile yapılan protokolle, 3 000 000 dolar yatınm yapılmaktadır. 

17, 18, 19 nolu nhtımlar, NATO Projesi kapsamında yeniden inşa edilmekte olup, 17 ay 
içerisinde tamamlanacaktır. Proje maliyeti 20 000 000 dolar olup, bu nhtımlar üzerinde 25-30 ton
luk elektrikli nhtım vinçleri konulacaktır. 

Mersin ve İskenderun Limanlanınız, insanî yardım ve Irak'ın yeniden yapılandınlması için çok 
önem arz etmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (WFO) organizasyonuyla, Mersin Limanın
da Irak Savaşı nedeniyle insanî yardım malzemesi kapsamında 200 000 ton yük, İskenderun 
Limanında 100 000 ton yük elleçlenmiştir. Yıl sonu itibariyle bu iki liman için miktann 1 000 000 
tona çıkması beklenmekte olup, buradan da 5 000 000 dolar gelir elde edilmesi beklenmektedir. 

Geçen hafta, Mersin Ticaret Odası ve Sanayi Odası yetkilileriyle Bakanlığımızda yaptığımız 
çalışmada, Mersin Limanının daha etkin kullanılması ve hizmet özelleştirilmesine gidilmesi 
konusunda da bir fikir birliğine vardık. Bu amaçla, başlangıçta, Mersin Limanı da içinde olmak 
üzere, limanlanmızın birçoğunda önümüzdeki aydan itibaren liman ücretlerinde ciddî anlamda in
dirime gideceğiz. Bu indirimlerle birlikte gelen giden gemi trafiği daha da artacak ve limanlanmızın 
daha etkin çalışır hale gelmesi sağlanacaktır. Asıl çözüm, devletin, elinde bulunan tüm liman işlet
melerini tamamen hizmet özelleştirilmesine götürmesi veya yap-işlet modeliyle devretmesidir. 
Bakanlığımızda bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Bu arada, yeri gelmişken bir konuyu sizlere anlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir süreden beri bazı basın yayın organlannda Bakanlığım ve şahsıma 
yönelik birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Şimdi, bu iddialarla ilgili olarak siz değerli millet
vekili arkadaşlanmı ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. 

Bu iddialar nedir, önce buna bir göz atalım. 
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Santour Şirketiyle ortak olduğum iddia edilmektedir. Çok açık ve net ifade ediyorum: Benim 
veya oğlumun veya başka bir yakınımın Santour Şirketiyle hiçbir ortaklığı söz konusu değildir. İş
te bunun belgesi buradadır. Santour Şirketi, Almanya'da kurulu bir şirkettir ve bu şirket Almanya 
siciline kayıtlıdır. İşte, tercüme edilmiş fotokopisi buradadır, takdirlerinize sunuyorum. 

Belge olarak, Santour Firmasının yöneticileriyle bir konferans için bulunduğum Almanya'da 
çekilmiş fotoğraflarımı, toplantı davetiyesini yayımlayanlar, Almanya'dan alınan ticarî sicil 
gazetesini -ki, az önce gösterdim- kendileri de araştırma zahmetine katlansalardı, bu gerçekdışı id
diayı öne sürmezlerdi. 

Eğer, her fotoğraf çektirdiğim kişiyle benim ortaklığım varmış gibi bir düşünce olursa, daha 
geçenlerde, İsveç Başbakanı ve İtalya Başkanıyla da çekilmiş fotoğraflanm var; bunlar da gündeme 
getirilebilir! (AK Parti sıralarından alkışlar) İnsafa davet ediyorum! 

Diğer bir iddia: Sancak Line ile Santour arasında aynı sektörde olma nedeniyle tanışıklık ve 
ticarî ilişki olduğu; bunun dışında herhangi bir ortaklığım söz konusu değildir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, konuyla ne alakası var?! 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben, 
siyasete girmeden önce yirmibeş sene denizcilikle uğraştım. Bu denizcilik meşgalem sırasında 
kamuda çok çeşitli görevler yaptım ve en son görevim olan İstanbul Deniz Otobüsleri Genel 
Müdürlüğünden sonra, siyasete girinceye kadar, özel sektörde serbest çalıştım. 

Sancak Line Şirketinde bir süre genel müdürlük yaptığım doğrudur ve bu şirkette genel müdür
lük yaptığımı da, seçimden önceki beyannamelerimde ve seçim propaganda ilanlarımda açık açık 
ifade ettim. Sanki, bu görevim, bu meşgalem yeni ortaya çıkmış gibi, kamuoyunun kafasını bulan-
dıracak haberlerin yayımlanmasını esefle karşılıyorum. 

Denizcilik camiası çok küçük bir camiadır ve bu camiada herkes birbirini tanır ve herkesin bir
biriyle ticarî ilişkisinin olması da gayet doğal bir şeydir. 

Diğer bir iddia da, çok önemli gibi gösterilen, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Ankara 
Gemisinin, Santoura, İhalesiz, çok ucuza kiralandığı ve bu kiralamada da bakanlık nüfuzunu kul
landığım konusudur. Bu konuya çok önemle vurgu yapılmaktadır. Hemen cevabını şu şekilde ver
mek istiyorum: Kiralamada, söz sahibi olmak bir yana, haberim ve dahlim yoktur ve olmamıştır. 
Diyorlar ki: "TDİ'den, neden, başvuran diğer firmalara kiralama yapılmadı?" Hemen TDİ Genel 
Müdürünü arayarak, lütfen, kendisinden bilgi alın. Bunu ben yaptım ve aldığım yanıt hayli ilginç
ti: Diğer şahsın, TDİ'ye 500 milyar liraya yakın borcunu ödemeyip, işyerinde dahi bulunamayan, 
ama, her nedense, gazete bürolarını ve parti merkezlerini teker teker dolaşarak bilgi aktaran bir zat 
olduğunu öğrendim. 

Bu zatın yaptıkları bunlarla da sınırlı değil: 2001 yılında Bakanlığıma bağlı Devlet Hava Mey
danları İşletmesinde reklam panoları kiralamış, 200 milyar takarak sırra kadem basmıştır. Biraz 
daha işin üzerine gittim ve adliyede 11 adet suç dosyasından arandığını tespit ettim. Demek ki, bu 
işlerde servis yapanların geçmişine ve siciline bakılmasında büyük yarar vardır. 

Her şeyden önce, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Bakanlığıma bağlı bir kuruluş değildir. Zira, 
1993 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmıştır. Bil
diğiniz gibi, Özelleştirme İdaresi de, şu anda, Ulaştırma Bakanlığına bağlı değil, Maliye Bakan
lığına bağlı bir kuruluştur. 
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Yine, ihalesiz gemi kiraya verildi denilmektedir. Denizcilik İşletmeleri 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname kapsamında kurulmuş bir kamu iktisadî devlet teşekkülüdür ve 2886 sayılı Dev
let İhale Kanunu kapsamı dışındadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmakla beraber, 2 nci 
maddesine göre, mal ve hizmet alımıyla yapım ihaleleri bu kanun kapsamı dışında olup, kiralama 
konusu da kanun kapsamı dışındadır. Bundan önceki tüm gemi kiralamaları da kurumda ihalesiz 
olarak yapılmıştır. Bunlann bütün örnekleri burada yanımdadır. 

Ancak, aynı dönemde, birden çok talepli olduğu takdirde, en iyi teklifi verene kiralama yapıl
maktadır. Kiralama işlemi, tamamen yönetmelik çerçevesinde, ticarî kurallar çerçevesinde ve 
müracaatlara göre gerçekleştirilmiştir. 

Biraz da merak ettim, bu kiralamanın detaylarını istedim ve öğrendim. Kiralama, yetmişsekiz 
gün için toplam 702 000 dolar bir ödemeyle gerçekleşmiştir. Geminin uluslararası deniz seyahati 
yapabilmesi için gerekli donanımları da kiralayan şirketin yapması öngörülmüş ve bunlar için 200 
000 dolar para harcanmış ve bu alınan cihazlar geminin demirbaşına kaydedilmiştir. Dolayısıyla, 
belirlenen süre için bir günlük kira bedeli 11 350 dolara baliğ olmuştur ve Denizcilik İşletmesinin 
daha önceki kiralamalarında elde edilen en yüksek kiralama rakamı 8 000 dolardır. Bunun neresin
de kayırma vardır, neresinde suiistimal vardır; sizlerin ve Yüce kamuoyunun takdirine arz 
ediyorum. 

Diğer yandan, bu işletmenin özelleştirilmesi için üç sefer ihaleye çıkılmış. 5 adet gemi için 
ihaleye çıkılmış, hiçbir ihalede teklif gelmemiş; üçüncü ihalede, sadece bu gemi için 1 750 000 
dolar, dört yıl ödemeli bir teklif verilmiştir. 

Şimdi, bedeline 1 750 000 dolar teklif verilen bir gemi için, yaklaşık üç aylık kiralama için iş
letmenin elde ettiği kazanç 900 000 dolardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, sözlerinizi toparlarmısınız! 
Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Eğer, bu kiralama olmasaydı ne 

olacaktı, bir de ona bakalım: Bu gemi, Kuruçeşme rıhtımında bir yıl boyunca yatmaktaydı ve işlet
meye maliyeti, personeliyle birlikte, 3,2 trilyon lira zarardır. 

Bütün bunları niye söylüyorum; bu kiralamada, kiralayan başkası, kiraya veren başkası, suç
lanan daha bir başkası. Buradaki büyük gazetecilik gayretini ve örneğini takdirinize sunuyorum! 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bir başka iddia da, Ulaştırma Bakanı olarak, bu gemi İtalya limanlarında tutulunca müdahale 
edip kurtardığım yönündedir. Evet, müdahale ettim ve geminin limandan çıkarılması için gerekli 
gayreti gösterdim. Bu ilk de değildir, son da değildir, ben, bir Bakan olarak, Türk Bayrağını taşıyan 
her gemi için uğraşıp, oradaki Bayrağımızın dalgalanmasını sağlayacak her türlü tedbiri almak 
zorundayım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bizim yaptığımız iş sadece bu değildir; daha geçen gün, Ukrayna'da tutulan iki balıkçımızı, 
bakanla bizzat görüşerek serbest bıraktırdım. İspanya'da tutulan Prestijle ilgili yine aynı şeyi yap
tım. Bunlarla ilgili, gerek başka ülkelerin bizimle bu tip ilişkileri, bakanların yaptığı gibi, biz de ay
nı şekilde, kendi ülkemizin menfaati için, bayrağımızı dalgalandıran gemilerin sorunlarına dip
lomatik yollardan çözüm ararken, zaman kaybetmemek için de ilgili ülkenin bakanlarını doğrudan 
arayıp yardım istediğimiz de olmuştur. Bu olayda da, Ankara Gemisi, kiralayan kim olursa olsun, 
bu Türkiye Cumhuriyetinin, devletinin gemisidir ve devletinin bayrağını taşımaktadır. Ben, buna 
yardım ettim diye suç işlediysem, bu suçu her zaman işleyeceğim; bunu da kamuoyunun ve sizin 
takdirinize sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

- 2 9 9 -



T.B.M.M. B : 109 22 . 7.2003 O : 1 

Değerli arkadaşlar "çamur at izi kalsın" mantığıyla hazırlanan bu iddialara "al gülüm ver 
gülüm" diyorlar. Bunun neresinde al gülüm var, neresinde ver gülüm var! Ben, bunu, sizlerin tak
dirine bırakıyorum. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Geçmişimle ilgili, bugünümle ilgili, geleceğimle ilgili her türlü 
konu, şeffaf, saydam ve her türlü denetime açıktır; hiçbir şeyden de korkmuyorum. Bu konuda 
yapılabilecek her türlü çalışmaya hazırım ve hiçbir şekilde, bu konularda yaptığım yanlış yok. Ek
şi ayran içmedim ki karnım ağrısın. 

Ben, bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum; sağ olun, var olun. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tabiî, bir konuyu belirtmek durumundayım Sayın Bakan: Her gazetede yazılana, o gazeteye, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden cevap verilmez; ama, ben, sözünüzü kesmemek için 
buna hoşgörüyle baktım. Aynca, yanılmıyorsam, hakkınızda bir Meclis soruşturması isteği var. O 
zaman da kendinizi en iyi şekilde savunursunuz. 

Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Meclis araştırması önergeleri vardır; birincisini okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
L- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin özelleştiril

mesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı kararıyla, şans oyunlarının tertip 
ve çekiliş düzenleme hakkının, yani, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine karar vermiş olup, 
özelleştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Millî Piyango İdaresinin merkez teşkilatı, ana hizmet, danışma ve denetim ile yanmcı birim
lerden; taşra teşkilatı ise, 24 ilde bulunan 29 şubeden oluşmaktadır. Merkezde 423, taşra teşkilatın
da 222 olmak üzere, toplam 645 çalışan personeliyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Tertiplediği şans oyunları ise, Millî Piyango, Hemen Kazan, Sayısal Loto, Labirent ve Şans 
Topu'dur. Kurum, brüt gelirinin yüzde 40'ını kamuya aktarmakta ve birçok fonu ayakta tutmaktadır. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları, Sekiz Yıllık 
Eğitime Katkı, Savunma Sanayi Destekleme Fonu ve Hazineye 2002 yılında, toplam 429 trilyon 
liralık kaynak sağlamıştır. Aynca, 1991 yılından bu yana birçok ilde Anadolu lisesi ve öğrenci yer
leştirme yurdu yaparak eğitimin hizmetine sunmuştur. 

Kurumun yaptığı çekiliş ve dağıttığı ikramiyeler hakkında, hiçbir itiraz olmamış, şaibe kanş-
mamıştır. Özelleştirilmesi halinde, aynı güvenin tesisi mümkün değildir. Kaldı ki, zarar riski ol
mayan ve kamuya çok önemli katkılar sağlayan böyle bir kurumun özelleştirilmesi, altın yumurt
layan tavuğu kesmek olur ve ülke yaranna değildir. 

Sunulan nedenlerle, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesinin kamuya ve kamu hazinesine 
getireceği yüklerin ve ilgili fonlara vereceği zarann tespiti için Anayasanın 98 ve Meclis İç
tüzüğünün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını talep ederiz. 
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1. Ahmet Ersin (İzmir) 

2. Mehmet Siyam Kesimoğlu (Kırklareli) 

3. Hakkı Ülkü (İzmir) 

4. Sedat Uzunbay (İzmir) 

5. Engin Altay (Sinop) 

6. Ali Rıza Gülçiçek (İstanbul) 

7. Erdal Karademir (İzmir) 

8. Ali Rıza Bodur (İzmir) 

9. Mehmet Boztaş (Aydın) 

10. Ufuk Özkan (Manisa) 

11. Hasan Ören (Manisa) 

12. Mustafa Erdoğan Yetenç (Manisa) 

13. A. İsmet Çanakçı (Ankara) 

14. Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

15. İzzet Çetin (Kocaeli) 

16. EnsarÖğüt (Ardahan) 

17. Emin Koç (Yozgat) 

18. Ahmet Yılmazkaya (Gaziantep) 

19. Berhan Şimşek (İstanbul) 

20. Hüseyin Ekmekçioğlu (Antalya) 

21. Sıdıka Sanbekir (İstanbul) 

22. Ali Arslan (Muğla) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

2.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 milletvekilinin, LPG ve akaryakıt istasyonlarının 
yer seçiminden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5 Temmuz 2003 Cumartesi günü Ankara İncesu'da bir LPG istasyonunda meydana gelen pat
lama, yerleşim merkezlerinde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonlarının sakıncalarını gün yüzüne 
çıkarmıştır. Özellikle LPG istasyonlannın yer seçimi konusundaki yasal boşluklann tespiti ve 
giderilmesi, yerel yönetimlerin ve ilgili bakanlıklann yetki, görev, denetim ve sorumluluklannın 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını saygılanmızla arz ve teklif ederiz. 
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1- İsmail Değerli (Ankara) 
2- Kemal Demirel (Bursa) 
3- Osman Kaptan (Antalya) 
4- Muharrem Doğan (Mardin) 
5- Mehmet Sefa Sirmen (Kocaeli) 
6- Sıdıka Sanbekir (İstanbul) 
7- Ali Topuz (İstanbul) 
8- Halil Tiryaki (Kırıkkale) 
9- Mehmet Ali Ankan (Eskişehir) 
10- Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
11 - Ahmet Yılmazkaya (Gaziantep) 
12-AHArslan (Muğla) 
13- Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli) 
14- İzzet Çetin (Kocaeli) 
15-Cemal Kaya (Ağrı) 
16- Mehmet Semerci (Aydın) 
17-Salih Gün (Kocaeli) 

18- Yücel Artantaş (İğdır) 
19- Muharrem İnce (Yalova) 
20- Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
21- Erdal Karademir (İzmir) 
22- Vezir Akdemir (İzmir) 
23- Sedat Uzunbay (İzmir) 
24- Enver Oktem (İzmir) 
25- Ahmet Ersin (İzmir) 
26- Türkân Miçooğullan (İzmir) 
Gerekçe: 
5 Temmuz 2003 Cumartesi günü Ankara'nın İncesu semtindeki bir LPG (Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazı) istasyonunda meydana gelen patlama, yüzlerce insanımızın yaralanmasına ve maddî kayıp
lara yol açmıştır. 

Söz konusu patlama, yerleşim merkezlerinde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonlannın sakın
calarını gün yüzüne çıkarmış, özellikle LPG istasyonlannın yer seçimi konusundaki yasal boşluğun 
giderilmemesi, şehir merkezlerinde patlamaya hazır bombaların mantar gibi türemesine neden olmuştur. 

LPG'nin yaşamımıza girişiyle birlikte hukukî düzenlemeler yapma çabasına girilmiş, 1997 
yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi LPG yönetmeliği hazırlamıştır. Bu yönetmelik, ikmal istas
yonlannın kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerini düzenlemiştir. Bu düzenlemede 
emniyet unsuru ön planda tutulmuş, güvenlik mesafeleri, denetimler ve ruhsatlandırma işlemleri 
katı kurallara bağlanmıştır. Bu kurallan zor ve masraflı bulan girişimciler, Büyükşehir Belediyesine 
yaptıklan baskıyla, yönetmeliği, 1999-2001 ve 2002 yıllannda değiştirmişler, bugünkü haline getir
mişlerdir. 
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12 Şubat 2002 tarihine kadar, her belediye kendi bölgesiyle ilgili yönetmelik düzenlemiş, Tür
kiye genelinde farklı, çelişkili uygulamalar yapılmıştır. Bu tarihte, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren 24669 sayılı yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

Bu yeni yönetmelik, güvenlik mesafelerini asgarîye indirmiş, gaz işleri, 3030 sayılı Yasayla 
büyükşehir belediyelerine verildiğinden, yönetmelikler de, görev, yetki ve sorumlulukları büyük-
şehir belediyelerine yüklemiştir. 

Yönetmeliğin 4/m maddesi, yetkili makamı, büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırlan 
içinde büyükşehir belediye başkanlığı olarak tanımlamakta, 17/b maddesi de "açılma ruhsatı ve 
deneme izni almadan faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları, yetkili makam tarafından kapatılır" 
hükmünü getirmiştir. 

Bu düzenlemeler ışığında, Ankara'daki, 200 civarındaki LPG istasyonunun yüzde 90'ının 
deneme ve açılma ruhsatlarının bulunmadığı gözönüne alınırsa, LPG tehlikesinin boyutlan dikkat 
çekicidir. 

Uygulamada, kuruluşun ilk aşaması olan yer seçim belgesi, büyükşehir belediyesince rasgele 
verilmekte; girişimci, bu belgeyle, tesis izni, deneme izni, açılma ruhsatı almaya gerek duymadan 
faaliyete geçmektedir. Bu aykınlığa, büyükşehir belediyesi duyarsız kalmaktadır. Kaçak konumun
daki LPG istasyonu üzerine, ilçe belediyesi işlem yapmaya kalktığı takdirde de, mahkemeler, 
büyükşehir belediyesinden alınan yer seçim iznini esas alarak, ilçe belediyesinin işlemini durdur
maktadır. 

2002 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çıkardığı LPG Yönetmeliğinin 5 inci maddesi 
(LPG istasyonlannın yer seçimi sürecine ilişkin, konut dışı kentsel çalışma alanlan, akaryakıt istas-
yonlan, organize sanayi, küçük sanayi ile depolama alanlannda plan değişikliği yapmaksızın 
kurulabilirler) açılan davayla, Danıştay 6. Dairesince, 30 Kasım 2002'de yürütmeyi durdurma karan 
alınmıştır. Bu tarihten itibaren hükümet tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığı için, LPG istas
yonlannın yer seçimi hakkında yasal boşluk bulunmaktadır. 

Akaryakıt ve LPG istasyonlan, imar mevzuatındaki "konut dışı kentsel çalışma alanı" kap
samından çıkanlmayı, her türlü kullanımdan ayn olarak planlamalıdır. Yerel yönetimler de, bu 
konudaki ruhsat işlemlerini ciddî bir denetim süreciyle birlikte işletmelidirler. 

İşte tüm bu bahse konu işlemlerin eksikliklerinin tespiti, yerel yönetimlerin ve ilgili bakanlık-
lann yetki, görev, denetim ve sorumluluklannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılanmızla arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önerge bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair önergeler vardır; birincisini okutuyorum: 

- 3 0 3 -



T.B.M.M. B:109 22.7.2003 0 : 1 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun (6/625) esas numaralı sözlü sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (4/88) 
18.7.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 337 nci sırasında yer alan (6/625) esas numaralı sözlü soru 

önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
ikinci önergeyi okutuyorum: 
2. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın (6/509) esas numaralı sözlü sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (4/89) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

22.5.2003 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından cevaplandırılmasını arz et
tiğim (6/509) esas numaralı sözlü soru önergemi geri çekiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 17.7.2003 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım. 
3.- Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun Saraybosna'da düzenlenen Ayvaz Dede Şenlik

lerine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere Bosna-Hersek'e bir heyetle yaptığı resmî ziyarete, 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün de iştirak et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/331) 

16.7.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun, Saraybosna'da düzenlenen Ayvaz Dede (Aj-
vatovitsa) Şenliklerine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 27-30 Haziran 
2003 tarihlerinde Bosna-Hersek'e yaptığı ziyarete, ekli listede adlan yazılı milletvekilinin de iştirak 
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karannın sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
LİSTE 

Hüseyin Beşli İstanbul Milletvekili 
Süleyman Gündüz Sakarya Milletvekili 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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 saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 

AK Parti Grubunun önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 22.7.2003 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Grubumuzun 
aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasına arz ederim. 

Faruk Çelik 
AK Parti Grup Başkanvekili 

Öneri: 
Genel Kurulun 22.7.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde; sözlü sorular dışındaki diğer 

denetim konularının görüşülmemesi, aynı birleşimde; gündemin Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 42 nci sırasında yer alan 226 sıra sayılı kanun 
tasansının bu kısmın 4 üncü sırasına, 43 üncü sırasında yer alan 234 sıra sayılı kanun tasansının 6 
ncı sırasına, 35 inci sırasında yer alan 215 sıra sayılı kanun tasansının 7 nci sırasına, 34 üncü 
sırasında yer alan 213 sıra sayılı kanun tasansının 8 inci sırasına, 22 nci sırasında yer alan 200 sıra 
sayılı kanunun 9 uncu sırasına, 41 inci sırasında yer alan 224 sıra sayılı kanun tasansının 10 uncu 
sırasına, daha önce Gelen Kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastınlarak dağıtılan 235 sıra sayılı 
kanun tasansının ise 48 saat geçmeden 5 inci sırasına, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10 uncu sıralannda yer alan 
kanun tasan ve tekliflerinin ise 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 üncü sıralanna alınması ve çalışma 
sürelerinin, bu birleşimde 15.00-24.00 saatleri arasında, 23.7.2003 Çarşamba günkü birleşimde ise 
sözlü sorular görüşülmeksizin 15.00-19.00 ve saat 20.00'den 200 sıra sayılı Kanunun birinci görüş
melerinin tamamlanmasına kadar olmasının, Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Öneri üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Öneriyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür 

ederim. Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanlığının, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre 

verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

4.- Anayasa Komisyonu Başkanlığının, (1/584) Esas Numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun (S. Sayısı: 200), 2 ve 3 üncü 
maddelerinin Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/332) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
200 sıra sayılı, 4.4.2003 tarihli ve 4841 no'lu "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun" 2 ve 3 üncü maddelerini İçtüzüğün 88 inci maddesi 
çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyonumuza geri çekiyoruz. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 22.07.2003 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Anayasa Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Teklifin 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyona geri verilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergeleri vardır; önce 

okutup işleme alacağım, sonra oylarınıza sunacağım. 
5.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Mad

delerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/113) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/90) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek 

Geçici Madde Eklenmesi hakkında vermiş olduğum kanun teklifim, esas komisyon olan Plan ve 
Bütçe Komisyonunda 45 günlük sürede görüşülemediğinden, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereği, 
doğrudan Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesini saygılarımla arz ederim. 27.6.2003 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kaya, önergeniz üzerinde söz talebiniz var mı? 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Var Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaya. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesi gereğince, doğ
rudan Genel Kurul gündemine alınmasına dair önergemiz hakkında söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince talep et
tiğimiz bu kanun teklifini vermemizdeki amaç, Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalışan 
kamu avukatlarının ekgöstergelerinin yükseltilmesi, 4505 sayılı Kanunla ihdas edilen temsil taz
minatından, kamu avukatlarının da yararlanmalarının sağlanmasıdır. 

Üzerinde konuştuğum bu teklifi, 5.4.2003 tarihinde Meclis Başkanlığına vermiş olmama rağ
men, İçtüzük gereği, ilgili komisyonda 45 gün içinde görüşülerek sonuçlandırılması gerektiği hal
de, esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna geliş tarihi 11.4.2003 olan bu kanun teklifimiz 
hakkında, İçtüzük gereği, en geç 26.5.2003 tarihinde bir karar verilmesi gerekirken, ne yazık ki, 45 
günlük sürenin üzerinden bir 57 gün daha geçmesine rağmen, bugüne kadar, olumlu ya da olumsuz 
bir karar çıkmamıştır. 

Bildiğiniz üzere, tüm komisyonlarda olduğu gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunun da üçte 2'si 
AK Parti milletvekillerinden, üçte l'i de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşmaktadır 
ve bu Komisyonun Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Kâtipliği ve Sözcülüğü de AK Partili millet
vekilleri tarafından temsil edilmektedir; ancak, Komisyon tarafından ciddiye alınarak gündeme 
alınmayan teklifimizin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için çaba sarf etmeye devam 
ediyorum ve bundan sonra da devam edeceğim; tıpkı, devamlı haksızlığa uğrayan işçi için, köylü 
için, emekli için, dul ve yetim için, esnaf için ve gerçekten haksızlığa uğradığına inandığımız her 
kesim için Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz mücadele gibi, bu konuda da mücadele et
meye devam edeceğiz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tam 98 
hukukçu bulunmaktadır. İnanıyorum ki, bu hukukçu milletvekillerinin tamamı, milletvekili seçil
meden önce -çok eskiden veya daha yakın zamanda- ilçe adliyelerinin büyük avukatlar odasında, il 
adliyelerinin ise, nispeten daha küçükçe baro odalarında, avukatların ekonomik sorunlarını ve 
geleceklerini konuşmuşlardır. Şuna da inanıyorum ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, 
her zaman, sayıca fazla hukukçu olmasına rağmen, bu dönemde de olduğu gibi, niye bir parça ken
dilerine sahip çıkılmadığına, sorunlarına neden çözüm bulunmadığına bir anlam verememişlerdir. 
Gelin, şimdi, bu teklifi, önce gündeme alalım, daha sonra da yasalaştırahm. Biraz sağduyu ve biraz 
hakkaniyetle davranıldığında bu teklifin yasalaşacağına olan inancım sonsuzdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa teklifini hazırlamamızdaki gerekçe şudur: Bil
diğiniz üzere, avukatlar, hakimler ve savcılar, yargılamanın, iddia, savunma ve karar sürecinde 
görev yapmaktadırlar. Her birinin yaptığı görev, bulundukları statüye göre fonksiyonel olarak fark
lı olmakla birlikte, bu durum, yargılamanın sonuçlandırılmasında birinin görevini diğerinden daha 
değerli kılmamaktadır. Bu nedenle, nasıl hâkimler ile savcıların özlük haklan arasında bir fark yok
sa, aynı şekilde bunlar ile kamu kesiminde devlet memuru olarak görev yapan avukatlar arasında da 
özlük hakları yönünden bir farklılığın bulunmaması gerekir. 

Hâkimler ve savcılar ile kamu kesiminde devlet memuru olarak görev yapan avukatlar arasın
da, mevzuatta haklı bir neden olmaksızın farklılık öngörülmektedir. Kamu avukatlan, ücret yönün
den farklı bir rejime tabi tutulmuşlardır; belli bir statüleri, yetkileri ve bağımsızlıklan yoktur. Çoğu 
zaman, hukukçu olmayan bir idare amirine bağlıdırlar. Avukatlık Kanununun avukatlar için vaz
geçilmez koşul saydığı bağımsızlık, kamu avukatlanna tanınmamıştır. Kendi çabalanyla kazanılmış 
vekâlet ücreti bile çok görülerek, düşük limitlere bağlanmıştır. Baro keseneklerini bile bizzat ken
dileri ödemek zorundadırlar. 

Özel bir kanuna sahip olmayan kamu avukatlannın, kendilerine ait özel kanunlan çıkanlın-
caya; özlük haklan açısından var olan eşitsizlik giderilip, kamu kesimi avukatlığı yeniden düzen
leninceye kadar, ekonomik durumlannın iyileştirilmesi, hiç olmazsa diğer kamu görevlileri ile 
avukatlık hizmetleri sınıfı aleyhine olan ücret farkının giderilmesi gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kaya, buyurun; konuşmanızı tamamlayın. 

YILMAZ KAYA (Devamla) - Kamu avukatlannın sorumluluktan büyüktür. Devletin trilyon
luk davalarım takip eden, batık kredilerin tahsili için uğraşan, kamunun çıkarlannı kollayıp koruyan 
kamu avukatlan, büyük malî sıkıntı içerisindedirler. Bu durumun düzeltilmesi, görevde kalıcılığın 
temin edilmesi ve hizmet verimliliklerinin artınlmasının da gereğidir. 

Bu nedenle, kamu kesimi avukatlannın, meslek, görev ve onuruna uygun, adil bir ücret alabil
melerini acil olarak sağlayabilmek için, şimdilik mevcut statü içerisinde hazırlanan kanun tek
lifimizin kanunlaşması zorunlu hale gelmiştir. 

Hazırladığımız yasa teklifimizin 1 inci maddesiyle temin etmeye çalıştığımız değişikliğin 
gerekçesi şöyledir: 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi olarak görev yapan devlet memur-
lanna, taban ve kıdem aylığının dışında, hizmet sınıfı itibariyle farklılık gösteren üç tür ödeme 
yapılmaktadır. Bunlar, ekgöstergeler, özel hizmet tazminatı ve yanödemelerdir. Bu tür ödemeler 
yönünden, avukatlık hizmetleri sınıfına tabi olarak çalışan avukatlar, kanunda yer alan diğer mes
lek gruplanndan geri bırakılmışlardır. 
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Uygulamaya bakıldığında, hizmet türü yönünden, avukatlık hizmetleri sınıfı ile denetim hiz
metleri, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler sınıflan arasında başlangıçta bir denge kurulmuşken, bu 
denge, 1988 yılından itibaren, avukatlık hizmetleri aleyhine bozulmuştur. Ekgösterge taban ve tavan 
puanlan bu dört hizmet grubu arasında eşit olarak düzenlenmişken, bugün, avukatlık hizmetleri ek
gösterge tavan puanı, diğer sınıflara göre 600 puan düşük bırakılmıştır. Bu dengenin bozulmasının 
hiçbir hukukî ve mantıkî gerekçesi yoktur. 

Ekgöstergeler, emekli keseneğine tabi olup, sonuçta bağlanacak emekli maaşına yansıdığından, 
yaratılan haksızlık ve eşitsizlik emeklilik döneminde de sürmektedir. Ekgöstergesi 3 600 - 6 400 olan
lardan yüzde 75'e, ekgöstergesi 2 200 - 3 600 olanlardan yüzde 40'a tekabül eden kısmı emekli maaşına 
yansıtılmak suretiyle, ekgöstergesi 3 000 olan kamu avukatlannm mağduriyeti devam etmektedir. 

2 nci maddeyle de şunu sağlamaya çalışmaktayız: Bilindiği üzere, özel hizmet tazminatı yönün
den de, başlangıçta aralannda paralellik ve eşitlik bulunan diğer meslek sınıflan arasındaki denge 
giderek bozulmuştur. Avukatlık hizmetleri sınıfı, görev ve yetkileri bakımından, diğer meslek sınıf-
lanndan farklı birçok özellik göstermektedir. Buna karşılık, avukatlann özel hizmet tazminatı, tek
nik, denetim, emniyet, sağlık, din ve mülkî idare amirliği sınıflannm aldıklan oranlardan azdır. 

BAŞKAN - Sayın Kaya, toparlar mısınız. 

YILMAZ KAYA (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Aynca, 12.2.2000 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Kanunun 

5 inci maddesi gereğince ödenecek temsil tazminatından, aslî görevi temsil olan avukatlann yarar-
landınlmamasınm hiçbir hukukî gerekçesi olamaz. Sayılan çok az olan kamu avukatlanna temsil 
tazminatı verilmesinin bütçeye getireceği bir yük bulunmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik durumlan yaptıklan görevlerin zorluğuyla orantılı olmayan 
kamu avukatlannm, ekonomik durumlannı nispeten iyileştirmeyi amaçlayan yasa teklifinin gün
deme alınması için bu önergeye olumlu oy vermenizi, gündeme girdikten sonra da yasa teklifimizin 
yasalaşması için çaba sarf etmenizi talep ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Sayın İpek, buyurun. 
HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekili Yılmaz 

Kaya'nın vermiş olduğu önerge üzerine söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Kamu avukatlannm problemleri yıllardır süregelmekte olup, bununla ilgili birçok girişimde 

bulunulmakta ve kamu avukatlan, her kapıyı çalmaktadırlar. Bununla ilgili, bana da geldiler; prob
lemleriyle ilgili, hazırlamış olduklan tüm teklifleri bana ilettiler; bir hazırlık yapıldı. Arkasından, 
Konya Milletvekilimiz Atilla Kart Bey de geçenlerde yine bu konuyu gündeme getirmişti. 

Biz, Mehmet Ali Şahin Beyle konuyu görüştük. Kamu personeliyle ilgili, şu an, hükümetin 
hazırlamış olduğu bir tasan var; bunlar da, bu tasannın içinde. Sayın Mehmet Ali Şahin Beye, kamu 
avukatlannm sıkıntılannı ileten dosyalan ilettik, bu konulan ilettik ve kendileri bununla ilgili bir 
çalışma yapıyor. Şu anda uğramış olduklan haksızlıklan gidermeye yönelik çalışma kamu personeli 
yasası tasansının bütünlüğü içinde değerlendirildiğinden, bu teklifi olumlu olarak değerlen
diremiyoruz. Bu da Sayın Bakanımızın talebiydi. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İpek. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek
kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, sunuşlarımız bundan sonra da devam edecek; Divan Üyemizin sunuşları 
oturarak yapmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici Ek Mad
de" Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/139), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/91) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa Ek Geçici Madde" Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifim 20.5.2003 tarihinde (2/139) esas ile Plan ve Bütçe Komisyonuna intikal etmiş; ancak, 
Komisyonda 45 gün içinde sonuçlandırılmamıştır. 

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

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. 
Atilla Kart 

Konya 
BAŞKAN - Sayın Kart, söz talebiniz var mı? 

ATİLLA KART (Konya) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Plan ve Bütçe Komisyonunda 

45 gün içinde görüşülmeyen yasa teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince Genel Kurul gün
demine alınması için söz almış bulunmaktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, diğer kamu görevlileri gibi hâkimler ve savcılar için de mesleğe başlar
ken haklarında güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Resmî belge ve kayıtlar dışında güvenlik 
soruşturmasının yapılmasına gerek olmamakla birlikte, bu konunun değerlendirmesine, ayrıca, gir
mek istemiyorum. 

Mesleğe başlarken haklarında güvenlik soruşturması yapılan hâkim ve savcılar, askerlik bitimi 
göreve dönmek istediklerinde, yeniden yapılan güvenlik soruşturması gerekçesiyle, bir aydan bir 
yıla kadar değişen sürelerde mesleğe kabul edilmeyerek açıkta bekletilmişlerdir. Bu durumda olan 
hâkim ve savcılar, güvenlik soruşturmasının ne zaman biteceğini ve atama emrinin kendilerine ne 
zaman tebliğ edileceğini bilemedikleri için başka göreve de talip olamamışlar, bu sebeple, bir yıla 
kadar bir süre açıkta bekleyerek mağdur olmuşlardır. Bu yetmediği gibi, açıkta geçen süreleri ne 
meslekî kıdemlerine ne de emeklilik hizmetlerine sayılmıştır. 

Bu haksız uygulama, en nihayet, yasama organı tarafından da görülmüş, 2802 sayılı Yasanın 
41 inci maddesi, 24.2.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3409 sayılı Yasanın 11 inci maddesiyle değiş
tirilmiş, bu değişiklik sonucunda, askerlik hizmeti sebebiyle silah altına alınan hâkim ve savcıların 
aylıksız izinli sayılmaları ve askerlik dönüşü Adalet Bakanlığınca otuz gün içinde göreve başlatıl
maları zorunluluğu getirilmiş, önceki haksız uygulama, bu suretle değiştirilmiştir. Ancak, güvenlik 
soruşturması uygulamasının başladığı 1981 yılından 3409 sayılı Yasayla yapılan değişikliğin yürür-
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lüğe girdiği 24.2.1988 tarihine kadar geçen süre esnasında, yani, yedi yıllık bir süre esnasında, as
kerlik hizmeti sebebiyle görevinden ayrılan, terhis sonrası mesleğe dönmek isteyen yüzlerce hâkim 
ve savcı, güvenlik soruşturması sebebiyle, bir yıla kadar uzanan ve değişen süreler içinde mesleğe 
başlatılmamışlar, aileleriyle birlikte mağdur edilmişlerdir. 

Aynca, boşta geçen bu süreleri, meslekî kıdemlerine ve emeklilik hizmetlerine sayılmayarak, 
bir anlamda da cezalandırılmışlardır. Boşta geçen bu sürenin meslekî kıdemlerinden sayılması ve 
aynca, Emekli Sandığına borçlanmalan kaydıyla, emekliliklerine esas olması amacıyla, yukanda 
sözünü ettiğim yasa teklifi tarafımdan verilmiştir. 

Bu yasa teklifinin, bütçeye, hiçbir şekilde külfet getirmesi söz konusu değil değerli arkadaş-
lanm; bu hususun, özellikle nazara alınmasını ve değerlendirilmesini talep ediyorum. 

Bu düşüncelerle ve açıkladığım sebeplerle önergeme destek verileceğini ümit ediyor, Genel 
Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmiştir. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Soru önergelerine geçmeden önce, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü'nün bir talebi var. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mahmut Yıldız'ın 4 üncü sırada, Edirne Milletvekili Sayın Necdet 
Budak'ın 8 inci sırada, Mersin Milletvekili Sayın Ersoy Bulut'un 9 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Necdet Budak'ın 12 ve 13 üncü sıralarda, Edirne Milletvekili Sayın Nejat Gencan'ın 21 inci 
sırada, Mersin Milletvekili Sayın Ersoy Bulut'un 27 nci sırada yer alan sözlü soru önergelerine, 
Sayın Bakan bir arada cevap vereceklerdir. Soru önergesi sahibi arkadaşlanmızın ona göre burada 
bulunmalannı kendilerine hatırlatıyorum. 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında basında 

çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) ve yazılı soruya çevrilmesi 
nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Kepenek, söz talebiniz var mı? 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, 3 üncü sırada yer alan soruyla bu soru iç içedir. O nedenle, izninizle, ben, her 

iki soru önergeme ilişkin görüşlerimi yansıtmak istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, bu soru önergeleri yaklaşık beş ay önce verildi ve bu soru önergelerine 

yanıt verilmedi. Oysa, aynı konu; yani, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri... 

BAŞKAN - Sayın Kepenek, bir saniye. 
İki soru üzerinde birden konuşmak istiyorsanız, 5 dakika içinde mi?.. 
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YAKUP KEPENEK (Devamla) - Hayır, 10 dakika. 
BAŞKAN - Yapamam bunu. Diğer sorunuzla ilgili sırası gelince konuşursunuz. O nedenle, siz, 

1 inci sorunuza değinin. 
Buyurun. 

YAKUP KEPENEK (Devamla) - Tamam, peki, öyle yapalım. 

HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Kepenek 5 dakika daha konuşsun Sayın Başkan. 

YAKUP KEPENEK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın İpek. 

Değerli arkadaşlar, bugünlerde Irak bağlamında, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri 
yeniden gündemin yakıcı maddesi durumuna gelmiştir. Geçen ay, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının 
yurtdışı temasları konusunda Türkiye'ye bilgi verilmemiştir. Yine, Türkiye'den, Irak'a asker gönder
mesi istekleri vardır. Demokrasi ve saydamlık sözcüklerini dilinden düşürmeyen Sayın Başbakanın 
ve hükümetinin, yaptığı dışpazarlıklar konusunu halka yansıtması, eğer bunu yapamıyorsa, gizli 
oturumlarda mutlaka Meclise yansıtması bir zorunluluktur. 

Akla gelen şudur: 1 Mart tezkeresinin benimsenmesi benimsenmemesi sonucunda, Türkiye 
dışpolitikası sürekli tartışma konusu yapılmaktadır. Hükümet, dışpolitikasıyla yalpalıyor, bir yanlış
tan diğerine gidiyor. 11 Türk subay ve assubayının tutuklanması olayı, başlıbaşına bir skandaldir, 
bir başarısızlıktır. Hele hele, şu anda Amerika yolunda olan Dışişleri Bakanımızın "tutuklanmayı 
Washington da bilmiyordu" türünden açıklamalar yapması, kabul edilir bir durum değildir. 

Sayın milletvekilleri, Irak olayı, Amerika Birleşik Devletlerinin tam anlamıyla bir bataklığa 
saplanmasına yol açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin o güzelim iradesini hiçe sayan, küçüm
semeye çalışan, ama, tam bir çelişkiyle, Irak'a demokrasi götürdüğünü söyleyenler, oraya ne 
demokrasi götürebilmişlerdir ne hak ne de hukuk. Orada, halk, tam bir çaresizlik içinde kıvranmak
tadır, can ve mal güvenliği kalmamıştır, hukuk rafa kaldırılmıştır. 

İşte, bu koşullarda, Amerika, o bataklığa Türkiye'yi ortak etmek istiyor. İşte, bu koşullarda, 
Türkiye'den asker göndermesi isteniyor; ama, asker göndermemizi kimin istediği de belli değildir. 
Amerika Büyükelçisi -gitmek üzere olan büyükelçi- "asker göndermeyi siz istediniz, Türkiye is
tedi" diyor ve devam ediyoruz; Başbakan, Batman konuşmasında "asker göndermemizi Amerika is
tedi" diyor. Dışişleri Bakanı buna bir başka boyut getiriyor "henüz resmî bir talep yok" diyor. 

Değerli arkadaşlar, bu, Türkiye-ABD ilişkileri ve Irak meselesinde, hükümetimizin hem kendi 
içinde çok tutarsız olduğunun hem de yürüttüğü politikanın belirsiz ve yalpalamakta olduğunun bir 
başka görüntüsüdür. 

Bu sabah basında yer alan haberler, Türkiye-Amerika ilişkilerinin bir kargaşaya, bir kör 
dövüşüne döndüğünü gösteriyor; Sayın Başbakan "öfkeyle kalkıp, zararla oturmuyoruz; soğukkan
lıyız" demeye getiriyor. Soğukkanlılık, dürüst, açık, kararlı, ülke çıkannı düşünen, kişilikli ve her 
an halka hesap veren politikayla sağlanır. ABD ve maalesef, Türkiye'de, Türkiye'nin savaşa gir
mesini isteyen çevreler, Türkiye'nin Irak'a asker göndermesini sağlamak ve bu yolla tezkerenin in
tikamını almak istiyorlar. Türkiye'ye, bir tezkere cezası verilmek isteniyor. Yüce Meclis, karanna 
sahip çıkmalıdır. Hükümet, bu kışkırtmalara kapılmamalıdır. Asıl soğukkanlılık, savaşa katıl
mamakla olur, Türkiye'yi bataklığa sürüklememekle olur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız; buyurun. 
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YAKUP KEPENEK (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Hele hele, bir Birleşmiş Milletler şemsiyesi olmadan, uluslararası meşruiyet, yani, yasal 

dayanak olmadan, Türkiye'nin Irak'a asker göndermesi ve bunu da, Amerika Birleşik Devletleri 
Büyükelçisinin dediği gibi, Irak'ın istikrarlı olan kuzeyine değil de güneyine göndermesi, tehlikeli 
bölgelerine göndermesi, tam bir cinayet olur. Türkiye'ye söylenen şudur: Amerikan askerleri öl
mesin, Türk askerleri ölsün. Yüce Meclis, işte, bunu reddetmelidir. 

Bir şey daha söyleyeyim, eğer, böyle bir konu gündeme gelecekse, bu 19 Martta verdiğimiz 
kararla yürütülemez; çünkü, orada söz konusu olan, Kuzey Irak'a asker göndermemize ilişkindir. 
Dolayısıyla, meselenin kapsamını doğru irdelememiz gerekir. 

Amerikanın dediğini iki etmeyen, Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının doğrularını tam al
gılayamayan ve tezkereyi bir türlü içine sindiremeyen, benimseyemeyen hükümet, ülkeyi Irak 
bataklığına sürükleyemez; buna, izin verilmemelidir. Türkiye kamuoyu, bu konuda duyarlıdır, Mec
lis duyarlıdır ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, bu konunun yakından izleyicisi olacağız; Tür
kiye'nin savaşa girmemesi için elimizden geleni yapacağız. 

Bu duygularla, hepinize saygılar, sevgiler sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
Sayın milletvekilleri, bu önerge üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 

inci maddesinin son fıkrası uyarınca, yazılı soruya çevrilecektir; önerge, gündemden çıkarılmıştır. 
2. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir gazeteye 

verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) ve yazılı soruya çevrilmesi 
nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Gülçiçek, söz talebiniz var; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkan 

Yardımcısı Sayın Necati Tayyar Taş, 9 Aralık 2002 tarihinde, Ortadoğu Gazetesine vermiş olduğu 
demeçte "cemevi, ibadet yeri olamaz; cemevi, cümbüş yeri, saz çalınıyor" ifadesini kullanmıştır. 

Sayın Bakanımız, bundan kısa bir zaman önce bir cevap göndermişti. Gönül isterdi ki, Sayın 
Bakanımız, gelip, bu konuyu, burada, bu kürsüde ifade etseydi. 

Değerli milletvekilleri, bu ülke topraklarında yaşayan, azımsanmayacak bir nüfusa sahip olan 
bir toplumun inancına ve inancını icra ettiği cemevlerine yönelik bu gibi açıklamaları, hiçbir düşün
cenin hoş görmeyeceği kanısındayım. 

Tüm dünyada 3 500 inanç olmasına ve ülkemizde yaşayan milyonlarca Alevî yurttaşımız ol
masına rağmen, Alevî yurttaşlarımızın inanç evleri olan cemevleri, ibadethaneler içinde sayıl-
mayarak, üstelik bir de "cümbüş yeri" benzetmesi yapılarak, milyonların inanç özgürlüklerine 
büyük hakarette bulunulmuştur. Hepimizin bildiği gibi "cümbüş yeri", "şenlik, şölen, eğlence yeri" 
anlamına gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, cemevi, barış, özgürlük, eşitlik, ibadet, sevgi, yargı ve karar yeri, hiz
met ve sohbet, dirlik ve birliğin korunup sergilendiği, ikrar ve iman, edep ve erkân, tevellâ ve teber-
ra, güvenin ve sevenin toplandığı, Hakk'a temenna ve hakkın tecelli yeridir. 

Alevîlik, kendi içinde bütünlüğü olan, geleneksel Türk örf ve âdetlerine uygun bir inanç 
biçimidir. Bin yıllık tarihiyle, bu topraklarda, milyonlarca insan tarafından benimsenmiş ve benim
senmeye de devam etmektedir. Bu şekilde tanımlanan bir irfan meclisinin, cümbüş yeri olduğunun 
ifade edilmesi, elbette ki kabul göremez. 
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Değerli milletvekilleri, geçenlerde, Altıncı Paket içerisinde "cami" ibaresinin "ibadet yerleri" 
olarak değiştirilmesi büyük bir sevinç kaynağı olmuştu benim açımdan; ancak, görüyoruz, 
işitiyoruz ki, bu kapsama, sadece kilise, sinagog ve sair ibadet yerleri alınıyor. Halbuki, milyonlar
ca yurttaşımızın yaşadığı bu ülkede, cemevlerinin bu kapsama alınmaması, üzüntü verici bir tab
lodur. Ümit ederim ki, önümüzdeki süre içerisinde, burası da bu kapsam içine alınır ve ülkemizde, 
içbanşa ihtiyacımızın olduğu bir dönemde, Avrupa Birliğine girmekte olduğumuz bir süreçte, bir
likte yaşamamızı daha pekiştirerek, birbirimize saygı göstererek, birbirimize tahammül ederek, bin 
yıldır geleneklerini sürdürdüğümüz bu inancı, bu bütünlüğü sağlarız. 

Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan 740 trilyon liralık bütçe kapsamına Alevî toplumunun, 
Alevî kuram ve kuruluşlarının alınmaması da aynca üzüntü verici bir tablodur. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapılan görüşmelerde, Sayın Bakanımız, bu konuyu dikkate aldığını söylemiştir; 
ama, halen bu konuya cevap verilmemesi üzüntü verici bir tablodur. Ümit ederim ki, dilerim ki, 
bundan sonraki süreçte bu konuşmalarımız, ifadelerimiz dikkate alınır. Sayın Başbakanımızın 
"gelin canlar bir olalım" ifadesiyle, bu temennimizin dikkate alınmasından sonra bir oluruz, iri 
oluruz, diri oluruz düşüncesiyle hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gülçiçek. 
Sayın milletvekilleri, bu önerge üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 in

ci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge, gündemden çıkarılmıştır. 
3.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, olası Irak savaşında yaşanabilecek saldırılardan 

korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/253) ve içiş
leri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 96 ve 98 inci maddeleri uyarınca, Baş

bakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını istiyorum. 
Saygılarımla. 

Yakup Kepenek 
Ankara 

Olası bir Irak savaşı sırasında yaşanabilecek olan kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırılardan 
sivil halkın korunması amacıyla alınmış olan ve alınması düşünülen önlemlerle ilgili olarak: 

1.- Kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırılardan korunma amacıyla gereken araç ve gerekli 
aşıların üretim ve pazarlama durumu nedir? 

2.- Bu tür araçların karaborsaya düşmemesi için ne gibi önlemler alınmaktadır? 
3.- Halkın bu konularda bilgilendirilmesi için hangi girişimler yapılmaktadır? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek'in, olası bir Irak savaşı sırasında yaşanabilecek olaylara 
ilişkin sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum. 
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Irak bunalımı, Irak Savaşı artık çok geride kaldı. Sayın Kepenek'in soru önergesinde, Irak bölümü 
çıkarıldığı zaman, halen güncelliğini koruyan bazı konular bulunduğunu da hemen belirtmeliyim. 

Bir kimyasal savaşta, NBC koruyucu elbise, gaz maskesi ve filtresi, kimyasal gaz dedektörleri, 
temizleme araç gereç ve malzemeleri temel ihtiyaç maddeleridir. Sözünü ettiğim malzemeler, miat-
lı ve pahalı malzemelerdir. Bunlardan gaz maskesi ve filtresi dışındaki malzemeler, tamamıyla ithal 
edilmektedir. Buna karşın, Irak bunalımı öncesinde, Bakanlığım, bölgedeki sivil savunma ekip
lerinin NBC malzemeleriyle ilgili eksikliklerini tamamlayarak, ihtiyaç duyulan malzemeleri yeter
li miktarda bölgeye göndermiştir. Bakanlığım, bu malzemeleri, belli bir tedarik planı çerçevesinde 
ihale yoluyla temin etmektedir. Bu arada, uluslararası kuruluşlardan hibe olarak sağlanan mal
zemeler bulunduğunu da belirtmeliyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğaldır ki, nükleer, biyolojik ve kimyasal savaşa hazır-
lanılmasında yalnızca bazı profesyonel kadrolara eğitim vermek tek başına yeterli olmaz; erken 
uyan sistemiyle başlayan ve ülkede yaşayan herkese taarruz haberini ulaştıran bir altyapıya ihtiyaç 
bulunmaktadır. Ülkemizde, ikaz alarm planı çerçevesinde yürüyen bir erken uyan sistemi bulun
maktadır. Aynca, vatandaşlanmızın zamanında uyanlmasım temin edecek siren sistemleri de ilçe 
düzeyinde yaygınlaştınlmıştır. 

Sistemin arzu edilen seviyede çalışması için sivil halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla, il ve ilçelerdeki sivil savunma müdürlüklerinin organizatörlüğünde seminer, konferans ve 
yerel radyo-TV programlan aracılığıyla eğitimler verilmektedir. Bu tür eğitimlerde kısaca, tehlikeli 
bir durumda, sivil savunma sirenleriyle yayınlanacak olan ikaz ve alarm işaretleri, NBC silahlan, 
vatandaşlanmızın hareket tarzlan, sığınak ve sığınma yerlerinin hazırlanması, panik ve kargaşaya 
mahal verilmemesi konulannda eğitici bilgiler verilmektedir. Aynca, eğitim faaliyetleri, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğünce bastınlan afiş, broşür, internet sitesi, ulusal radyo ve televizyon 
programlannda yapılan yayınlarla da desteklenmektedir. Bunlara ilave olarak, örgün eğitim kurum
lan müfredatında da sivil savunma konulanna temas edilmektedir. 

Yüce Heyetinizi saygılanmla yeniden selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aksu. 
Sayın milletvekilleri, soru önergesi cevaplandınlmıştır. 
4.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Ceylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların 

sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) ve Tarım ve Köy iş
leri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

5.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) ve Tarım ve Köyiş
leri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

6.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün cevabı 

7.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

8.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

9.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip veril
meyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) ve Tarım ve Köyiş
leri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
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10.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işçilerinin 
ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, basılı gündemin 4, 8, 9, 12, 13, 21 ve 27 nci sıralarında yer 
alan soru önergelerini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını, saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Yıldız 

Şanlıurfa 

1 - Ceylanpınar İşletme Çiftliği arazilerinde yaşayan "göçer" dediğimiz, geçimlerini hayvan
cılıkla sağlayan 5 185 yurttaşımızın, derme çatma barınaklarında, elektrik, Yol, su ve kanalizasyon 
gibi insanî hizmetlerden yoksun, çağdışı koşullarda yaşamaya çalıştıklarından bilginiz var mıdır? 

2- 800 aliden oluşan ve 30 köyde yaşayan bu yurttaşlarımızı, yaşam koşullarını iyileştirmeye 
yönelik planlı bir iskâna tabi tutmayı düşünüyor musunuz? 

3- Geçimlerini daha iyi sağlayabilmeleri amacıyla bu ailelere, Ceylanpınar İşletme Çiftliği 
tarım arazilerinden işleyebilecekleri oranda arazi vermeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Necdet Budak 

Edirne 
1- Ekonomik olarak çok zor durumda olan çiftçimizin en önemli sorunlarından biri de, doğal 

felaketler sonucu uğradığı zararlardır. Mevcut yasal düzenlemelerle ve kıt bütçe kaynaklanyla bu 
zararların telafi edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle; 

Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin uğradığı zararların telafisine yönelik yasal düzen
lemeler yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- Bugün için Türkiye'de devletin doğal afetler karşısında çiftçiye karşılıksız yardımları yap
masını sağlayan uygulamaların tamamı kaldırılmış durumdadır; ancak, çiftçilere güvence sağ
layacak tarımda doğal afet sigortalan yasası da çıkanlmamıştır. Bu amaca yönelik olarak; 

"Tanm sigortası" ile ilgili çalışmalannız var mı? Varsa içeriği nedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Abdullah Gül tarafından sözlü olarak cevaplandınlması 
için gereğini arz ederim. 

Saygılanmla. 
Ersoy Bulut 

Mersin 

Fındık üreticilerine; dekar başına verilmekte olan 13 500 000 TL doğrudan gelir desteğine ilave 
olarak "2002 yılındaki gelir kaybının telafisi" gerekçe gösterilerek Bakanlar Kurulunca 25 000 000 
TL daha ödeme yapılması kararlaştmlmıştır. 
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2001 Aralık ayında Mersin'de meydana gelen sel ve fırtınadan, özellikle başta seralar olmak 
üzere, sebze üreticileri büyük oranda zarar görmüşlerdir. Bunun sonucu olarak da 2002 yılında 
üretim yok denecek oranda gerçekleşmiştir. 

Esasen, son yıllarda girdi fiyatlarına yapılan insafsız zamlara karşın maliyetlerini bile 
koruyamayan sebze üreticileri, hepten desteğe muhtaç bırakılmışlardır. 

Bu bakımdan, fındık üreticilerine verilen desteği öğrenen, aynı yıl fındığa nazaran daha fazla 
gelir kaybına uğramış bulunan sebze üreticilerine de ilave destek vermeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Necdet Budak 

Edirne 
1.- 2002 yılına ait ayçiçeği primlerini 2003 yılında ne zaman ödeyeceksiniz? 
2.- 2002 yılı için kilo başına ödenecek ayçiçeği prim miktarı ne kadardır? 
3.- Ayçiçeğinde prim miktarını belirlemede nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz ve ne tür kriter

leri dikkate alıyorsunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Necdet Budak 
Edirne 

Süne, buğdayda en önemli zararlılardan biri olur, bu zararlıyla gerekli stratejik mücadele 
zamanında yapılmadığı takdirde buğday veriminde yüzde 70'lere varan kayıplar ve süne zaran gör
müş buğdaydan yapılan unda ise kalitede önemli düşüşler meydana gelmektedir. 

Geçmiş yıllarda süne zararına karşı gerekli mücadele önlemlerinin alınamaması ve süne 
zararına çiftçimizin hazırlıksız yakalanması sonucunda, özellikle Trakya Bölgesi buğday üretimin
de büyük ekonomik kayıplar olmuştur. Bu kayıpların tekrar yaşanmaması için; 

Tarım Bakanlığının olası süne zararına karşı ülkemiz genelinde ve özellikle Trakya Bölgesin
de herhangi bir hazırlığı veya çalışması var mıdır? Varsa, içeriği nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Nejat Gehcan 

Edirne 
Ülkemizde 508 000 hektar alanda ayçiçek üretimi yapılmaktadır. Rekolte 850 000 ton civarın

dadır. İhtiyacımız 1 500 000-1 600 000 tondur. 
Ülkemizin büyük bölümünde ayçiçek yetiştirilebilmektedir. Teşvik edildiğinde üretim ar

tabilecek ve yurtdışından ithalat yapılmayarak döviz kaybı önlenecektir. 
Dekar başına 150 kg üretim dikkate alındığında, kg başına maliyet yaklaşık 438 000 TL olup, 

yüzde 30 refah ve kâr payı eklendiğinde fiyat 569 000 TL olmaktadır. Trakya Birlik tarafından ay
çiçeğine 460 000 TL/kg fiyat ödenmiştir. Bu duruma göre üreticiye 100 000 TL'den az olmamak 
üzere prim verilmelidir. 
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1) Ekonomik olarak zor durumda olan ayçiçek üreticisi çiftçimize destekleme primi verilecek mi? 

2) Verilecekse destekleme prim tutarını ne kadar yapmayı düşünüyorsunuz? 

3) Verilmeyecekse alternatif bir projeniz var mı? 

4) Bu konularda yaptığınız başka bir çalışma mevcut mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Ersoy Bulut 

Mersin 
Mersin İli Erdemli İlçesindeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Alata Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsünde çalışan işçilere 2002 yılında 26 yevmiye tutanndaki ikramiyelerinin öden
mediği ve 2003 yılına ertelendiği, halen de ödeme yapılmadığı belirtilmektedir. 

Bu nedenle, 6772 sayılı Yasaya dayalı olarak kamu kesiminde çalışan işçilere Bakanlar Kurulu 
karanyla verilmekte olan 2 maaş tutanndaki ikramiyeden, 2002 yılına ait olanından ödenmemiş 
bulunan bir maaş tutanndaki ikramiyeyi ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Güçlü. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya)- Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; bugün, 7 adet sözlü soru önergesini birlikte cevaplandırma imkânını bulacağım. Uzun 
süre, tanmla ilgili sorularda bir gecikmenin olduğunu biliyoruz ve bir seyrekliğin de ortaya çık
tığının farkındayız. Dolayısıyla, bugün, bunlara, özü itibariyle cevaplar vermeye çalışacağım. İç
lerinde, tarih itibariyle oldukça gecikmiş, cevaplandınlması gecikmiş, sıranın gelmesinin gecik
mesinden dolayı gecikmiş, bir bakıma, güncelliği kaybolmuş; hatta neticelenmiş olan sorular da var. 
Bunlan da, mümkün olduğu kadar kısa tutarak cevaplandırmaya çalışacağım. 

İlk önce, Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mahmut Yıldız'ın, Ceylanpınar Tanm İşletmesi sınır
lan içerisinde yaşayan ve "göçerler" olarak ifade edilen vatandaşlanmızla ilgili düşüncelerimize ve 
nasıl bir çözüm önerisi getireceğimize dair sorusuna şöyle cevap vermek istiyorum: 

Evet, bu konuda söylediği, ifade ettiği hadiseler doğrudur. Hepimizin bildiği gibi, Ceylanpınar 
Tanm İşletmeleri sınırlan içerisinde, 25 yerleşim biriminde, hayvancılıkla iştigal eden, çevredeki il
çelerin nüfusuna kayıtlı "göçer" olarak adlandınlan vatandaşlanmız bannmaktadır. Bu vatandaş-
lanmız daha ziyade hayvancılıkla uğraşmakta, buradaki meralarda, anızlarda ve arazilerde bu 
faaliyetlerini sürdürmektedirler; ancak, buradaki tüm faaliyetlerini gerçekleştirdikleri alanlar, tanm 
işletmemize bağlı ve onlara ait olan arazilerdir. 

2002 yılında yapılan bir tespite göre, 25 yerleşim yerinde yaşayan göçerlerin sayısı yaklaşık 
olarak 5 350 kadardır. 

BAŞKAN - Sayın Güçlü, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, oturma düzenimiz, yüzünüzün Divana dönmesi şeklindedir; lütfen, sayın 

milletvekillerinin buna dikkat etmesini rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Güçlü. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Yaklaşık 5 350 göçer tanm 
işletmelerinin sınırlan içinde yaşamaktadır ve bunlar, 70 000 küçükbaş, yaklaşık 1 000 de büyük-
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baş olmak üzere, hayvanlarını otlatarak geçinmektedirler. Göçerler, kendi hayvanlarını tanm işlet
mesi arazilerinde barındırdıkları gibi, yöreye mahsus olmak üzere, ortak hayvancılık yoluyla kom
şu ilçe ve köylerdeki vatandaşların hayvanlarını da otlatmaktadırlar ve bu problem, uzun bir dönem
den beri devam etmektedir. Her ne kadar bu göçerlerin bir kısmının arazisi bulunmasa bile, 
bazılarının, hatta, büyük bir oranının, çevre illerde, ilçelerde ve işletme sınırlarındaki köylerde, 
arazisi, evi ve diğer imkânlarının bulunduğu ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan, göçerler konusu, zaman zaman, Meclisimizde de gündeme gelmektedir. Bunun 
dışında, geçen haziran ayında, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu toplantısında da bu 
konu ele alınmıştır. Bu toplantıda, söz konusu göçerlerin iskân sorununun bir an önce çözümlen
mesi ve onların daha iyi bir hayat standardına ulaştırılması için temenni karan alınmış ve alınan 
karar, Başbakanlığa ve Bakanlığımıza da iletilmiştir. 

Tabiî, çok yönlü ve oldukça dramatik sonuçlan da olan bu hadisede kolay bir çözüm yoktur. 
Yaklaşık bir ay önce, Urfa'da gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantıda bu konu ele alınmış; Urfa 
Valimize, doğrudan doğruya bu göçerlerle ilgili tanm işletmemizin yöneticilerine ve bölgede 
faaliyet gösteren Tanm Reformu Bölge Müdürlüğünün yetkililerine, bu konunun incelenmesi ve bir 
çözüm önerisinin getirilmesi konusunda talimat verilmiştir. Ancak, çok yönlü olan bu konunun bil
hassa öne çıkan en önemli tarafı, bu insanlanmızm, özellikle çocuklannın eğitim görmesi ve daha 
kabul edilebilir bir seviyede hayatlannı sürdürmeleri zorunluluğudur; dolayısıyla, bulmamız 
gereken çözüm, asgarî bu sınırlar içerisinde olmalıdır. 

Konu üzerinde, ilerleyen zaman içerisinde, buradaki insanlanmızm iskân edilmesi ve hayat
lannı daha iyi bir şekilde sürdürebilmesi için, bölgeden gelecek teklifi dikkatlerinize sunacağım. Bu 
soruyu bu şekilde cevaplandmyorum. 

Edirne Milletvekilimiz Sayın Necdet Budak ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Ersoy Bulut'un, 
8 inci ve 9 uncu sıradaki sorulan benzer niteliktedir. Doğal afetler sonucu zarara uğrayan çift
çilerimizin bu zararlannı telafi edecek bir mekanizmanın olmadığını dile getirmektedirler. 

Başka ürünlerle ilgili alınan birkısım tedbirlerin, Mersin Milletvekilimiz tarafından, acaba, 
kendi bölgesinde zarara uğrayan sebze üreticileri için de dikkate alınıp alınmayacağı sorulmaktadır. 

Ben, konuya çok genel olarak şöyle cevap veriyorum: Evvela, 2001 yılında başlayan, tanmda 
yeniden yapılanma ve reform çalışmalan olarak ifade edilen bir dizi yasal düzenlemelerin olduğu 
ve bazı politika değişikliklerinin gerçekleştirildiğini hepimiz biliyoruz. İşte, yapılan bu yasal çalış
malar çerçevesinde, 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Tohumluk Dağıtılmasını Sağlayan Yasa 
tamamen, 4629 sayılı Bazı Fonlann Tasfiyesi Hakkında Kanun ile 2090 sayılı Tabiî Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun fonla ilgili maddeleri, 2002 yılı 
başında yürürlükten kaldınlmıştır. Dolayısıyla, çiftçilerimizin uğrayacaklan zararlan telafi edecek 
bir mekanizma fiilen kalmamıştır. Aslında, 2090 sayılı Kanun yürürlüktedir; ancak, fonu ortadan 
kaldınldığı için, meydana gelecek zaran telafi edecek bir kaynak söz konusu değildir. Bunu telafi 
etmek için Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığının gerçekleştirdiği bir düzenleme de soruna çözüm 
getirmektedir; çünkü, bütçeden bu kaynağa, bu hesaba aynlan miktar, meydana gelen zararlan telafi 
edecek bir seviyede olmamıştır ve dolayısıyla, çiftçilerimiz, uğradıktan zararlan, ancak, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kendilerine gönderdiği çok cüzi birkısım desteklerle 
karşılamaya çalışmışlardır. Hepimizin bildiği gibi, bu, mevcut yarayı ve zaran telafi etmeye imkân 
vermeyecek bir seviyededir. 
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Benzer durum, Mersin'de 2001 yılı aralık ayında cereyan eden ve bu sebeple 2002 yılında 
büyük mağduriyete uğrayan sebze üreticilerimiz için de geçerli olmuştur. 

Bu konuda hepimizin bildiği ve beklediği gelişme, tarım ürünleri sigorta yasasının bir an önce 
çıkarılması hususudur. Bununla ilgili çalışmalarda uzun bir süre hazırlık dönemi geçirilmiş, dün
yada bu konudaki uzman, ihtisas sahibi kuruluşlardan gerekli destek alınmış ve benzer özelliklere 
sahip ülkelerde uygulamanın nasıl yapıldığı izlenmiştir. Nihayet, sorumlu kuruluş olarak kanun 
hazırlığıyla meşgul olan Hazine Müsteşarlığı, bu taslağı tartışmaya açmak üzere Bakanlığımıza in
tikal ettirmiştir. Bakanlığımız da bu konudaki görüşlerini sonuçlandırmış; dolayısıyla, artık, tarım 
ürünleri sigortasıyla ilgili hazırlıklar daha hızla ilerleyecek bir hale gelmiştir. Ülkemizde, tarım 
üreticilerimizin, çiftçilerimizin doğal afetlerden dolayı uğrayabilecekleri zararlar konusunda yeni 
yasal düzenlemeler yerine, bu sigorta sistemiyle ilgili gelişmenin, 2003 yılı tamamlanmadan, bu 
sonbahar döneminde Meclisimizde gerçekleştirilmesi konusunda gerekli hazırlıkların belli bir nok
taya geldiğini ifade ediyorum. Çiftçilerimiz açısından olumlu sonuçlar vermesini ve sizlerin des
teğini bekliyoruz. 

Edirne Milletvekilimiz Sayın Necdet Budak'ın ayçiçeği primleriyle ilgili sorusu ile aynı 
İlimizin Milletvekili Sayın Nejat Gencan'ın aynı ürünle ilgili sorusu ortak bir özellik taşımaktadır. 
Daha çok, ayçiçeği esas olmak üzere, primlerle ilgili gelişmenin nasıl olacağını, ne şekilde bir des
tek mekanizması uygulanacağını ve desteğin ne kadar olacağını sormaktadırlar. 

Hepimizin bildiği gibi, ülkemizde yağlı tohumlar konusunda bir üretim açığı vardır; dolayısıy
la, Türkiye, bu bitkisel yağ ihtiyacının önemli bir kısmını ithal ederek karşılamaktadır. Dolayısıyla, 
yağlı tohumlar için doğrudan gelir desteğinin dışında yeni bir araç, ilave bir araç kullanılmaktadır 
ve bu, prim ödemeleri şeklinde uygulanmaktadır. Aslında, uygulanış şekli itibariyle, doğrudan gelir 
desteğine nispetle, hem ürünlerin kayıt altına alınması hem de sistemin iyi işlemesi ve teşvik edici 
bir özelliğinin de olmasından dolayı genel olarak kabul gören bir destekleme aracıdır ve etkin bir 
şekilde de uygulanmaktadır. Pamuk, yağlık ayçiçeği, zeytinyağı, soya fasulyesi ve kanolada uy
gulanmaktadır bu prim sistemi. 2004 yılında mısırın bu listeye dahil edilmesi konusundaki tek
lifimizi, bütçe görüşmeleri sırasında ilgili birimlere intikal ettireceğiz; onun da listeye alınmasının 
şartlarının mevcut olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Yağlı tohumlarla ilgili gerekli destekleme karan, 2002 yılının ekim ayında Bakanlar Kurulunun 
almış olduğu bir karardır ve Resmî Gazetede yayımlanmasıyla sonuçlanmıştır. Nitekim, bütçeden 
ayrılan kaynakla birlikte, prim ödemelerinin bir tebliğ halinde duyurulması 30 Nisan 2003 tarihin
de gerçekleştirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi, ayçiçeğinde, bu, kilo başına 85 000 lira olarak 
ifade edilmiştir. Soruyu soran arkadaşlarımızdan Sayın Nejat Gencan'ın önerisinde de "yaklaşık 100 
000 Türk Lirasından az olmamak üzere bir prim desteği" denilmektedir. Dolayısıyla, buna oldukça 
yakın bir rakam olmuştur. Ancak, ben, bu konuda, gerek üreticilerle ve gerekse desteğe tabi diğer 
ürünlerin maliyetleriyle ilgili yaptığımız çalışmalarda, üreticilerimizi çok fazla teşvik etmeyecek bir 
oran olduğunu, ancak, bununla birlikte, yine de telafi edici bir yönü olduğunu ifade ediyorum, 
düşüncemi sizlere iletiyorum. Elbette, bu konuda daha tatmin edici bir prim ödemesinin yapılması 
arzu edilir. Bu primin belirlenmesi konusunda da hepimizin bildiği bir yaklaşım tarzı vardır. Kısaca 
ifade etmek gerekirse, o da şöyledir: Evvela, bahis konusu ürün ayçiçeğiyse, ayçiçeğine ödenecek 
prim miktarının belirlenmesinde, ilgili yılın üretim maliyetine üretici kâr marjı ilave edilerek bir 
hedef fiyat tespit edilir, dünya fiyatı dikkate alınır ve hedef fiyat ile piyasa fiyatı arasındaki fark 
prim olarak ödenir; ancak, tabiî, bütçe imkânlarının -ülkemizde olduğu gibi- çok zor şartlarda den
gelendiği düşünüldüğünde, bütçe imkânları da, belki, temel belirleyici olarak karşımıza çıkmak
tadır. Bu konuda şunu ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum: Bu ürünlerle ilgili destek
lerimizin, 2003 yılında ekilecek bu mahsuller için de geçerli olacağını ve bu mahsullere prim des
teği vereceğimizi üreticilerimize duyurduk. 
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Ülkemizde malî yapının biraz daha iyileşmesi ve tarımı destekleme konusunda daha cesaret 
verici bir durumun ortaya çıkması halinde, yaklaşık 5,5 sent civannda olan bu ayçiçeğine ödemenin, 
başta pamuk olmak üzere, ayçiçeği ve diğer ürünlerde daha çok teşvik edici bir noktaya getiril
mesinin, en az 10 sent civannda bir rakama ulaştınlmasının daha mantıklı olacağım, daha teşvik 
edici olacağını ve dolayısıyla, bu ürünlerle ilgili gelişmelerin daha sevindirici olacağını ifade 
ediyorum. 

Yine, Edirne Milletvekilimiz Sayın Necdet Budak'ın, sorduğu sorulardan bir tanesi de, süne 
zararlısıyla mücadele konusudur. Kendileri burada mı, bilmiyorum? 

NECDET BUDAK (Edirne)- Buradayım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Sayın Hocamıza teşekkür 

ediyorum. Bununla ilgili olarak sizlerle çok olumlu gelişmeleri de paylaşmak istiyorum. 
Müsaadenizle konunun şöyle kısa bir geçmişinden bahsetmek istiyorum. 

1930'lu yıllara kadar giden bir süne mücadelesi hikayesi var. Yani, birçoğumuzun hayatta ol
madığı bir dönemde, bu ülkede, çiftçilerimizin bir mücadelesi var, bir devlet mücadelesi olarak ele 
alınmış ve o kadar geriye gitmeden, biraz daha yakın bir tarihe, 2000 yılına geliyorum. 2000 yılın
da süneyle ilgili 8 000 000 dekar arazi mücadele kapsamına alınmış, 2003 yılında -dikkatinizi 
çekiyorum-18 000 000 dekara çıkmış. Yani, 1930'da başlayan bir mücadele, yakın bir tarihte kadar 
8 000 000 dekara, 2003 yılında ise 18 000 000 dekara çıkıyor. Yani, mücadele öyle etkin ki, 
mücadele yaptığımız alanlan daraltacağımız yerde, genişleterek sürdürüyoruz ve süne konusu 
mizaha konu oluyor. Bu, devletimizin bir görevini yapma konusundaki, âdeta, başansızlığı, genel 
hadiseleri sembolize edecek şekilde dile getiriliyor. 

Efendim, burada, evvela, konu en başta kendi Bakanlığımı ilgilendirdiğinden dolayı, çok faz
la da hadiseyi karikatürize etmeden; ama, genel bir ifadeyle şöyle söylemek mümkün. Bu konuda 
mevcut uygulama yönteminin; yani, devlet mücadelesi şeklindeki yöntemin başanlı olmadığı 
sonuçlanmıştır, ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla, bir çiftçi mücadelesine döndürülmesi şarttır. Bu 
konudaki öncülüğü de, Trakya bölgemizdeki çiftçilerimiz yapmışlardır. Elbette sivil toplum 
kuruluşlannın öncülüğü ve onlann etkisi olmuştur; ama, Trakya bölgemizde 2001 ve 2002 yıllann-
da yapılan bu mücadelenin etkili olmasından sonra, artık, bazı bölgelerde bu işin uçakla ve devletin 
yapması gereken bir mücadele şeklinde olması anlayışından vazgeçilerek ferdî mücadeleye dön
dürülmüş ve birkısım bölgelerde başanlı olmuştur. 

Ben, konunun son kısmına gelmek istiyorum ve Türkiye'de sivil toplum kuruluşlan ile, devlet 
arasındaki birkısım işbirliğinin nasıl sonuçlar verebileceğini de bu vesileyle size aktarmak istiyorum. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Edirne Ticaret Borsasının açılışı vesilesiyle bulun
duğumuz bir toplantıda bu konu dile getirildi ve bu kurumun, yani TOBB'un bir yöneticisinin "biz 
bu konuyu gündeme alacağız, sizinle bir işbirliği yapmak istiyoruz" bilgisinden kısa bir müddet 
sonra "biz bunun için 750 milyarlık bir kaynak ayırdık, birlikte bu mücadeleyi pilot bazı illerde 
yapalım" önerisini getirdiler. Hemen kabul ettik. Ankara, Eskişehir, Konya, Aksaray ve Kınkkale'yi 
içine alacak şekilde, 5 ilde, kendi kaynaklanmızı da buna tahsis ettik ve çiftçileri, daha yoğun bir 
şekilde, bu ferdî mücadeleye inandırmaya çalıştık. Bazılannda çok başanlı olduk; ama, bazılann-
da da bu mücadele önerimizi reddettiler, kabul etmediler, devlet bu işi yapmalı dediler. 

Arkadaşlar, Polatlı bölgesinde bu konudaki mücadele çok inandmcı bir şekilde yapıldı. Özel
likle, Kaymakam, İlçe Tanm Müdürü, oradaki sivil toplum kuruluşlan, çiftçilerimizi ikna etme 
konusunda büyük basan gösterdiler. Sonuçta, şöyle bir tablo ortaya çıktı: 2002 yılında Polatlı'da 
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üretilen buğdayın yüzde 40'ı, süne zararlısından dolayı yemlik olarak satılırken ve çiftçilerimiz yak
laşık yüzde 30-35 oranında bir gelir kaybına uğrarken, 2003 yılındaki bu mücadelenin sonunda, 
yemliğe giden bu buğday miktarı yüzde 10'a düşmüştür. Bu, 25 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri 
arasında Polatlı borsasına giren 70 000 ton buğday mahsulünün sonucudur. 

Dolayısıyla, bu bölgede aldığımız bu netice, Türkiye'nin her yerindeki un sanayicileri tarafın
dan da bilinmektedir ve şu gün Polatlı'da, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin bütün un sanayiinin 
yoğun olduğu bölgelere buğday sevkıyatı vardır ve Polatlılı çiftçiler de kendilerine sunulan fiyattan 
dolayı büyük bir memnuniyet içerisindedirler; çünkü, buğdaylarını, Toprak Mahsulleri Ofisinin bir 
hedef fiyat olarak açıkladığı, müdahale fiyatı olarak açıkladığı fiyatın 40 000-50 000 lira daha 
üzerinde bir fiyatla çok kolaylıkla satabilmektedirler. Memnuniyetlerine şahit olma imkânını bul
dum; kendilerinin de bu husustaki memnuniyetlerini, tebriklerini almış oldum. Tabiî, sevindirici bir 
durum. Bu, aynı zamanda, önümüzdeki yıllarda bizim süne konusunda ne yapmamız gerektiğini de 
ortaya koydu. 

Ben, tarımla ilgili milletvekillerimizin, özellikle kırsal kesimle bağı çok güçlü olan milletvekil-
lerimizin, özellikle, bu mücadelenin, artık, sadece devlete ve onun yöntemlerine bırakılmaması 
gerektiği ve çiftçilerimizi, hadiseye, kendi ürünlerinin değerlerini korumaya ve gelir kayıplarını ön
lemeye çalışacak şekilde bir mücadeleye ikna edilmesi konusunda, bize destek vermelerini 
diliyorum. Sayın Necdet Budak hocama da bu sorusu için teşekkür ediyorum. 

Bir işbirliğinin bu kadar olumlu sonuçlar vermesi ve taraflara vermiş olduğu moral, benzer 
konuların diğer alanlarda da hem yapılmasına hem de ilgili tarafların büyük bir cesaretle, kararlılık
la bu yönde adım atmalarına imkân verecektir diye düşünüyorum. İnşallah, önümüzdeki yıl, süne 
mücadelesi konusu ülkemizde artık çok fazla telaffuz edilen bir konu olmayacak diye ümit 
ediyorum. 

Mersin Milletvekilimiz Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde çalışan 
işçilerimizle ilgili sorusunun cevabı çok kısa ve sonuncusu. Dolayısıyla, benim, sizin vakitlerinizi 
artık daha fazla alma imkânım da sona erdi. Kısaca şöyle diyor: "2002 yılına ait yapılması gereken 
ikramiye ödemelerinin ne zaman ödeneceği..." Biliyorsunuz, bu uzunca bir dönem önce sorulmuş 
bir soru; ama, bugün kesin cevabı verilecek hale gelmiştir. Bakanlar Kurulu, bu 26 günlük ilave ik
ramiye ödemesini bu ayın 14'ünde karar altına aldı ve dolayısıyla, bu ayın sonunda işçilere öden
mesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili sorumlu genel müdürlük olan Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürlüğü de bu ayın 18'inde bütün ilgili kurumlara verdiği bir talimatla, ödemelerin yapılmasını 
duyurmuş oldu. Dolayısıyla, işçilerimizin 2002 yılına ait ikramiyelerinin kalan kısmını almaları da 
söz konusu olacak. Zaten, bu bilgi de hepimizin malumu idi. 

Ben, sözlerimi burada sona erdiriyor, hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Soru önergeleri görüşülen sayın milletvekilleri, yerlerinden kısa açıklama yapmak istiyorlar 
ise, sisteme girmelerini rica ediyorum. 

Sayın Necdet Budak'ın sisteme girdiğini görüyorum; buyurun Sayın Budak. 

NECDET BUDAK (Edirne) - Benim üç tane sorum vardı; üçüyle ilgili bazı eksik bırakılan 
tarafları açıklamak istiyorum. 
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Birincisi, süneyle ilgili... Süneyle, gerçekten, çiftçi mücadelesi başarılı oldu. Bu anlamda ben 
Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum; Trakya'da da başarılı oldu. Fakat, benim bu soruyu sormak 
istememdeki amaç, önceden önlem alınmasında uyan anlamındaydı. Bunun yanı sıra, şu anda Trak
ya'da buğday rekoltesi çok düşük; 150-200 kilograma düştü. Bunun nedeni de, bahar dönemindeki 
kuraklıktı ve tohum çeşitlerinin az olmasıydı. Trakya'da 20-30 farklı tohum çeşidi kullanılıyor. Tüm 
Türkiye'de de tohum sarfiyatı yok ve buğday tohumluğunu kendimiz karşılayamıyoruz. Bunu 
başarabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda çalışmalann yapılması lazım. Yani, baharda kuraklığa 
dayanıklı buğday çeşitlerinin teşvik edilmesi lazım. 

Ayrıca, buğday fiyatından memnun olunduğu konusu gündeme getirildi Sayın Bakanımız 
tarafından. Trakya çiftçisi 320 000 liradan kesinlikle memnun değil. Son iki hafta köyleri gezdik. 
Köylülerimiz memnun değil fiyatlardan. Dünya fiyatlarını da biliyorum. Devlete de yük olmak is
temiyoruz; ama, destek ve teşvik anlamında, tohum, gübre, mazot anlamında şikâyet var. Bunları 
dikkate aldığımızda, gerek araştırma anlamında gerek tohumculuk anlamında buğday konusuna -
Türkiye'nin özgün birinci önemli bitkisi- eğilinmesi gerektiğine inanıyorum. 

İkinci olay, ayçiçeği prim ödemeleriyle ilgili. 85 000 lira fiyat biçildi. Şimdi, bizim, 1 000 000 
ton yağ açığımız var. Ülkemizin büyük bölümünde yağlık ayçiçeği tohumu yetiştirilmesi mümkün; 
ancak, teşvik edilmesi halinde üretim artabilecek ve bitkisel yağ açığının kapatılmasına da yardım
cı olunması lazım. Yağlı tohumların, başta ayçiçeği olmak üzere desteklenmesiyle, ülkemizde yak
laşık 900 000- 1 000 000 ton bitkisel yağ üretilebilir hale gelecek. Bu da, Türkiye'nin toplam tarım
sal ürün -ithalat ve ihracat- miktarına eşdeğer. Trakya bölgesi özellikle ayçiçeği üretimi için elveriş
li olduğundan, bu ürüne yapılacak teşvikler Trakya bölgesinde ayçiçeği üretimini önemli oranda ar
tıracaktır. 2002 yılı ortalama üretim maliyeti, kilogram başına yaklaşık 438 000 lira olarak hesap
lanmış olup, buna yüzde 30 refah ya da kâr payı eklediğimizde, bu fiyatın 569 000 lira olabileceği 
gözükmekte, Trakyabirlik de piyasalar ve dünya fiyatlannı göz önünde bulundurarak 460 000 lira 
fiyat ödemiş. Yapılan hesaplarda 100 000 liradan aşağı olmaması bekleniyordu; sizler 85 000 lira 
olarak takdir ettiniz; ancak, ben, burada bir şeye değinmek istiyorum: Edirne'de, Trakya'da ayçiçeği, 
çeltik ve buğday, üç ürün... Doğrudan gelir desteğinin ülkemizde yanlış bir uygulama olduğunu bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. Özellikle ürün bazında değerlendirdiğimizde ve doğrudan gelir 
desteğinin üretilen ürünün kilogram başına desteğini değerlendirdiğimizde ayçiçeği, çeltik ve buğ
day eken bir çiftçi eğer doğrudan gelir desteği alacaksa kesinlikle ayçiçeği ve çeltik ekmek zorun
da değil. O zaman buğday çok daha kârlı olacak; ama, ayçiçeği ve çeltiğe de Türkiye'nin ihtiyacı 
var, ithalat yapmak durumunda kalıyoruz. Bu arada çeltikte de bu yıl umanm ithalatı aralık ayına 
kadar durdurursunuz; durdurmazsanız çeltik fiyatlan geçen seneden farklı olmaz. Bunun için, doğ
rudan gelir desteğinin ürün bazında prime dönüştürülmesi ve ihtiyacımız olan yağ açığımızın 
kapanması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Diğer bir konu da tanm sigortasıydı. Şu anda, sizin de dile getirdiğiniz gibi, Türkiye'de çift
çilerin doğal afet durumunda mağduriyetlerini giderecek hiçbir kanun yoktur ve siz, iktidar olarak, 
hükümet olarak Acil Eylem Planında bunu çözeceğinizi, 58 inci hükümette, ifade ettiniz; ancak, bu 
anlamda, ben, çalışmalann içeriğini sormuştum; herhangi bir önemli gelişme olmadığını 
görüyorum. Bence, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tanm sigortası çok önemli. Maalesef, şu 
anda Türkiye'de çiftçiler bu anlamda mağdur. Bunun için, benim önerim, kalıcı ve uzun vadeli, 
Tanm Sigortalan Vakfının kurmuş olduğu sistemin de çok yönlü bir şekilde desteklenmesi; tanm 
sigortasının sadece kuraklık, don ve sel gibi büyük afetleri içermesini değil, çiftlik hayvanlannı da 
kapsaması gerektiğine inanıyorum. 
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Yine, üreticilere prim ödemelerinin, doğal afetlerin meydana gelebileceği üretim ve hasat 
zamanına denk getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak, tarım sigortasıyla ilgili düşün
celerim bu. 

Küreselleşmenin hızla geliştiği bu dünyada, acımasız rekabet koşullan var. Ben, genel, Türkiye 
tarım politikası anlamında da şunu söylemek istiyorum: Bu rekabet içerisinde, biz, şunu yapmalıyız; 
yani, arazi toplulaştırması bir an önce hızlanmalı. Türkiye, Avrupa Birliğiyle bütünleşecek, rekabet 
edebileceği ürünleri belirlemeli. Eğer, biz, buğdayda, Yunanistan'la rekabet edemiyorsak, o zaman, 
ya ilaç bitkisi yetiştirelim, rekabet edebiliriz; ya boya sanayii bitkisi yetiştirelim, rekabet edebiliriz 
ya da tıbbî bitkiler olabilir, baharat bitkiler olabilir ya da parfüm sanayii bitkileri olabilir. Av
rupa'yla, biz, bu bitkilerle rekabet edebiliriz. Ben, buradan, hükümete bir katkı olması anlamında 
bunları söylüyorum. Bunların politikasını geliştirirsek, dünya piyasalarıyla daha rahat rekabet 
edebiliriz. 

Amerika, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütünün kıskacı altında, Türkiye tarımı kilitlen
miş durumda; göç var, istihdam problemi var. Bunları köklü bir devlet politikası haline getirmemiz
de yarar olduğunu düşünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Budak. 

Buyurun Sayın Bulut. 

ERSOY BULUT (Mersin) - Sayın Bakanımıza, çok samimî itirafları için teşekkür ediyorum. 

Doğal afetlerden zarar gören çiftçilere yasal olarak ya da kaynak ayırma, herhangi bir yardım 
yapma şanslarının bulunmadığını çok samimî bir şekilde ifade ettiler. Ancak, Sosyal Yardımlaşma 
Fonundan; yani, mahallî tabirle, fakir fukara fonundan bir yardım verilebileceği söylendi. 

Şimdi, aslında, ben, bu önergeyi verirken düşündüğüm şuydu: Fındık üreticisi, gerçekten bizim 
için çok önemli. Zaten, üretici denildiği zaman, biz, hep üreticileri severiz; yeter ki üretici olsun, 
üretken olsun. Hatta, ben, şahsen, üç dört yıldır evine fındık yağından başka yağ sokmayan biri 
olarak fındığa özel önem veririm, özel değer veririm. Fındığa verilen doğrudan gelir desteğinin, 
dekar başına, 500 dekara kadara kadar olan arazilerde, 25 000 000 liraya çıkarılmış olması mem
nuniyet verici bir şey; ama, 2001 yılında, 12 700 hektar alanda, 100 köyde 6 700 çiftçi ailesinde, 
korkunç denecek oranda iki defa üst üste 2001 yılı sonbaharında Mersin İlinde vuku bulan sel 
felaketinden, büyük zarar gören çiftçilere devlet yardım elini uzatmamıştı ve bu nedenle, 2002 
yılında Mersin'de sebze üretimi yok denecek kadar azdı. 

Şimdi, böylesine bir desteğe muhtaç olan sebze üreticileri, Mersin'deki özellikle benim çiftçi 
arkadaşlarım, fındık için dekar başına 25 000 000 doğrudan gelir desteği çıkarılırken "Mersin'de 
zarar gören sebze üreticilerine de ödenir" denilseydi, bu kâğıt üzerindeki ifade bile onlara yetecek
ti. Gerek Ziraat Odalarından gerekse Mersinli çiftçiler bana "bizim sebze üreticisi olmamız günah 
mı ki, böylesine bir şeyde biz yer alamıyoruz?!" dediler. 

Sayın Bakanım, biliyorsunuz; ülkemizde sebze 780 -790 000 hektar alanda üretilmekte ve 
üretim ise, ortalama, 22 000 000 ton civarında olmaktadır. Bu haliyle, kişi başına üretim oldukça 
düşüktür. Diğer besin maddelerine oranla, özellikle, yaz aylarında oldukça ucuz olması, geniş halk 
kitlelerinin sebze tüketimine yönelmeleri, sağlıklı beslenmede de temel olması nedeniyle sebze 
üretimi daha da önem arz etmektedir. Bu aşamada yapılacak olan, gerek ihracat kapasitesini gerek
se yurtiçi tüketimini artırmak, yani, halka daha ucuz ve daha kaliteli sebze sunabilmek adına 
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üreticilerin desteklenmesidir. Mevsimsel olaylardan dolayı uğradıkları gelir kayıplarını ortadan kal
dırmak, bir sonraki üretim yılına onları hazırlamak, halka ucuz ve kaliteli sebze temin etmek, yani, 
üretim aşamasında hormon ve benzeri aparatların kullanımını aza indirgemek amacıyla, sebze 
üreticilerinin desteklenmesi yaşamsal önem arz etmektedir. Toplumsal beslenme açısından da çok 
önemli yeri olan sebzenin, geniş tüketici kitlesine kaliteli ve ucuz olarak ulaşımı için, üretim 
aşamasında, yani, onu üretenin desteklenmesi gerektiğine inancımı bir daha tekrarlamak istiyorum 
ve bundan böyle, zaten, doğrudan gelir desteğinin de 2003 yılında kaynağı olduğunu sanmıyorum, 
fındığa da bir şey verileceğini yine sanmıyorum; ama, sebze üreticilerini de hiç olmazsa kâğıt 
üzerinde unutmayalım lütfen. 

Diğer soruma verdiğiniz cevap için teşekkür ediyorum; ama, tabiî ki... 

BAŞKAN - Sayın Bulut, bunu kısa tutuyorsunuz değil mi; çünkü, 4 dakika oldu. 

ERSOY BULUT (Mersin) - Çok kısa efendim, bu bitiyor. 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsündeki işçilerimizin 2002 yılındaki 26 yevmiydik ik
ramiyeleri ödenmemişti; ama, Sayın Bakan, ayın 14'ünde bir karar alındığını ve bu ayın sonuna 
kadar ödeneceğini kesin dille ifade ettiler; o nedenle, çok geç olmasına rağmen işçiler adına teşek
kür ediyorum ve bundan böyle, bir daha tekrar etmemesini diliyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Sayın Bakan, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, milletvekili ar

kadaşlarım; tarımla ilgili konular, tabiî ki, çok rahat konuşabileceğimiz, sorunları çok olan bir alan. 
Dolayısıyla, Sayın Necdet Budak'ın, değişik konularla ilgili sorulan başta olmak üzere, yine, Mer
sin Milletvekilimiz Sayın Ersoy Bulut'un ilave açıklamalarına teşekkür ediyorum. Birkaç ana nok
tayı belirterek, ben de kendilerine kısaca cevap vermeye çalışacağım. 

Arkadaşlarım, evvela, tarımla ilgili konularda, en az son yirmi yıldır ihmal edilen, ertelenen, 
zamanında alınmayan tedbirlerden dolayı sektörümüzün büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu 
biliyoruz. Biz, bu sekiz aylık icraat döneminde, bunları çözdük, bunları büyük ölçüde çözdük, bun
ların hiçbir tanesi kalmadı gibi bir ifadenin de elbette sahibi değiliz. Bu sektördeki sorunlar bu kadar 
kısa süre içerisinde çözülebilecek kadar kolay olsaydı, zaten, bunlar, sorun olarak karşımızda dur
mazdı; ama, bir enerji, bir eğitim, bir kültür veya bir başka alanda toplumsal ihtiyacı karşılama 
durumunun, aciliyeti ve benzeri sebeplerden dolayı ertelenemeyen yönüne karşılık, tarımda gerek 
ilgili kesimin örgütsüzlüğü gerekse kendilerini ifade etme konusundaki mevcut durumları, bu alan
daki sorunların ertelenmesine imkân veriyor ve dolayısıyla, gecikmeler de daha çok benim sek
törümle ilgili oluyor. Dolayısıyla, bu konudaki sorunları dile getiren tüm arkadaşlara teşekkürlerimi 
ifade ediyorum; çünkü, bu, kamuoyunun konu hakkında bilgi sahibi olmasına imkân veriyor ve hiç 
olmazsa, çiftçilerimizin derdinin ne kadar yaygın bir şekilde fark edildiğini, çözümler üretilmeye 
çalışıldığını onlara duyurmak bakımından da önemli. 

Ben, Sayın Necdet Budak'ın konuşmasını bir bütün olarak değerlendirdiğimde, o kadar önem
li şeylerden bahsetti ki, elbette, bizim, tarımla ilgili sorunları çözmemiz, bir üretim planlaması 
yapacak kadar sektörle ilgili bilgileri derlememizi, toplamamızı gerektirmektedir. Kendisi de ondan 
bahsetti; ancak, çok iyi bildiği gibi, ülkemizin başka alanlarında da olduğu şekilde, tarımda üretim 
planlamasını, teorik olarak faydasını ifade etmekten öteye, fiilen gerçekleştirme konusunda ne 
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kurumsal olarak ne de bilgi bazında gerekli verile» e sahip değiliz; dolayısıyla, halen süren çiftçi 
kayıt sisteminin de bize kazandıracağı en büyük katkı bu olacaktır. Bunu yaptığımız anda, yapabil
diğimiz anda, Türkiye'de, tarımla ilgili birçok sorunu da çözeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki, Türk 
tarımında en temel sorunlardan bir tanesi, üretim artışını dengeleyecek bir talep genişlemesini sağ
lamak meselesidir. Hangi üründe, hangi mevsim, bir miktar artış olduğunda sorunların çıktığına 
şahit olmadık; bazı ürünlerde, yüzde 10'luk bir artış, o ürünlerin fiyatlarını yan yarıya indirir. Bu, 
sektörün tabiatından gelen bir şeydir. Bu kadar hassas olan bir sektörde üretim planlamasını 
yapabilmek demek, evvela, ne kadar alanda, hangi ortalama verimle ve hangi şartlar içerisinde 
üretim yapıldığının bilinmesi demektir ve bu, tabiî, uzun bir hazırlığı gerektirir. Ben, daha önce de 
ifade ettim; eğer, iktidar dönemimizde, tarımla ilgili hiçbir şey yapmasak ve sadece, çiftçi kayıt sis
temini tamamlasak ve üretim planlaması yapabilecek bilgiler "evet, hazır" desek, inanın, Türk 
tarımına, bundan daha büyük hizmet olmaz. Bu konuda adımlar atıyoruz, toplamaya çalışıyoruz, 
yüzde 65 oranında bir bilgiye ulaşmış durumdayız ve dolayısıyla, Sayın Necdet Budak'ın o ifade et
tiği konuların çözümü kısa vadeli çözümler değildir. 

Destekler konusunda, şu gün uyguladığımız destekler, elbette, AK Parti Grubunu da tatmin 
eden destekler değildir, çiftçilerimizi de tatmin eden destekler değildir; çünkü, bu destekler, âdeta, 
bizim kendi ulusal planımızın bir parçası da değildir, uluslararası kuruluşlarla birlikte kabul et
tiğimiz bir anlaşmanın gereğidir ve doğrudan gelir desteği, bu haliyle, 2004 yılı sonuna kadar da uy
gulanmak durumundadır. Elbette, bölgesel ve ürün bazında bunu farklılaştırmak zorundayız ve 
üretime vermek durumundayız, kayıt altına almak durumundayız; dolayısıyla, bu konudaki iyileş
tirme yönündeki çalışmalarımızı ve bu konudaki gelişmeleri sizin takdirlerinize sunacağımız gün
ler olacaktır. 

Tohumculuk konusunda Sayın Necdet Budak'ın söylediği ifadeler, özellikle tahıl grubu için, 
kendilerinin söylediği gibi, çok karamsar değildir. Tohumculuk konusunda, Türkiye'deki çalışmalar 
oldukça tatmin edicidir ve Türkiye'de tohum konusundaki temel sorun, ürettiğimiz tohumlan çift
çilere kullandırma konusundaki ihmalimizdir ve başansızlığımızdır. Türkiye, yıllık 600 000 ton 
buğday tohumluğunu kullanması gerekirken, fiilen 50 000 ton kullanmaktadır ve dolayısıyla, Tür
kiye'deki tahıl üretimi, buğday üretimi, sadece bu sebeple, büyük ölçüde sorunlar çıkarmaktadır; 
verim düşüktür, hastalıklara karşı çok dayanıksızdır ve birkısım aranan nitelikler bakımından eksik 
çıkmaktadır ve Türkiye, aslında net bir tahıl ihracatçısı ülke olmasına rağmen, birkısım özellikleri 
olan buğdaylan ithal etmek zorunda kalmaktadır; ama, tohumculuk konusundaki bu problemin 
araştırma geliştirme safhası tamamlandığı için, sadece piyasa düzenlemesi açısından bu konudaki 
açıklığı telafi edeceğiz ve 2003 yılında, sertifikalı tohumluk kullanımını 4 misli artırmayı hedef
liyoruz; buna ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu, hepimiz açısından çok sevindirici bir netice 
olacaktır. 

Tanm ürünleri sigortası konusundaki temennilerine katılıyorum. Bu konuda, elbette bir gecik
me söz konusu; ama, 2003 yılında mutlaka çıkarmalıyız. Biz, bu hususta, teşvik edici, sorumlu 
kuruluşu daha hızlandıncı yönde rolümüzü oynuyoruz. 

Sayın Necdet Budak, şu anda salonda değil herhalde; evvela, buğday fiyatlan konusunda söy
lediği görüşler ile çiftçilerimizden doğrudan gelen düşünceler, ifadeler, açıklamalar tam çakışmıyor. 
Ben, bu hususta, çiftçilerimizin memnuniyetini bir tek rakamla size açıklayacağım: Toprak Mahsul
leri Ofisi, bu ülkede, zaman zaman milyonlarca ton buğday aldı; maksimum rakamın 8 000 000 ton 
olduğu yıllar oldu. Hasat döneminin yansını geçtik, sadece İç Anadolu'da ve başka bölgelerimizde 
biraz kaldı, yani yüzde 65 noktasına geldik; Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığı buğday miktan 150 000 
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tonun altındadır arkadaşlar. Çiftçi, bize, peşin olduğu halde, niye buğday satmıyor; serbest piyasada 
bunun çok üzerinde buğday sattığı için. Dolayısıyla, bu konuda, çiftçilerimiz açısından, 2003 yılı, 
kesinlikle olumsuz bir yıl değildir ve alman bütün geri bilgiler, kendilerinden intikal eden bilgiler 
de bunu doğrulamaktadır. 

Mersin Milletvekilimiz Sayın Ersoy Bulut'un ifade ettiği konularda kendilerine katılıyorum. 
Biz, tabiatın birkısım gelişmelerine karşı, risklerine karşı koruyamadığımız çiftçileri koruyacak bir 
yöntem geliştirmeliyiz. Başka sektörler bu konuyu daha kolay çözebilirken, tanm, her zaman bir 
tehlikeye maruzdur ve bunlar büyük zararlara sebep olmaktadır. Zaten, organize olmuş ülkeler, 
gelişmiş ülkeler, bu konuda tedbirleri tanm sektörüne de yansıtmakta ve bu faaliyeti sürdüren çift
çilerin gelir kaybını telafi edecek bir mekanizma bulmaktadırlar. Geçmişte bununla ilgili birkısım 
araçlan bu toplum üretmiş; ancak, hepimizin bildiği gibi, bu araçlan çok iyi işletemediğimiz için, 
hatta birkısım istismarlara vesile olduğu için, içine düştüğümüz kriz döneminde, dıştan gelen etkiy
le bunlar kaldınlmıştır. Yenisini, etkin kullanılanı bulmak zorundayız; daha şeffaf bir işleyişi ken
dilerine sunmak durumundayız. Aksi halde, tanmsal faaliyeti, insanlanmızın, bütün bu tabiat şart-
lanndan meydana gelecek zararlan da telafi edecek şekilde sürdürmeleri, işletme ölçeğinin bu kadar 
küçük olduğu bir faaliyet alanında, mümkün değildir. 

Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündemimizin "Sözlü Sorular" bölümünün 4, 8, 9, 12, 13, 21 ve 27 nci 

sıralannda yer alan sözlü soru önergeleri cevaplandınlmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/. - Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet

kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 
BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansının geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporlan henüz 
gelmediğinden, tasanlann görüşmelerini erteliyoruz. 

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile İçişleri; Tanm, Orman 
ve Köyişleri ve Adalet Komisyonlan raporlannın görüşmelerine başlıyoruz. 

3. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri; Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 125 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili 

Sayın Mehmet Mehdi Eker; buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

(1) 125 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; görüşülmekte olan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, su ürünleri, 
önemli hayvansal protein kaynaklan arasında sayılmaktadır. Birçok yönüyle üstün değere sahip 
olan bu ürünler, gerek ülkemizin hayvansal protein açığının giderilmesine gerekse halkın beslenme 
alışkanlıklarının sağlıklı bir doğrultuda değiştirilmesine katkıda bulunabilecek kıymetli birer besin 
kaynağıdır. 

Değerli arkadaşlar, su ürünleri, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve ormancılık yanında, tarım 
sektörünün dört alt sektöründen birini teşkil etmektedir. Beslenmenin yanı sıra sanayie hammadde 
temin etmesi, istihdam yaratması ve ihracat potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, bu sektör, 
ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ve önemli iç su kaynaklarına sahip olan ülkemiz, bu imkânlarıyla, 
büyük bir su ürünleri potansiyeline sahip bulunmaktadır. 

Su ürünleri üretim alanlarımız, 26 000 000 hektarı aşmakta, bu büyük ürerim alanıyla, orman 
alanlarından fazla, tarımsal alanlarımıza yakın bir potansiyel oluşturmaktadır. Yalnızca deniz 
kıyılanmızın uzunluğu 8 333 kilometreyi bulmaktadır. İlave olarak, 200'ü aşkın doğal göl, 159 adet 
baraj gölü, 1 000 civannda gölet ve 172 000 kilometre uzunluğa sahip akarsu varlığıyla zengin bir 
iç su kaynağımız bulunmaktadır. 

Denizlerimizin ve iç sulanmızın farklı ekolojik yapılarda olması, su ürünlerinde, tür çeşit
liliğini de beraberinde getirmektedir. Ülkemiz sulannda, yaklaşık 500 civannda tür bulunmakta, 
bunlardan 100'ünün ekonomik olarak avcılığı ve üretimi yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; halen, avcılık, yetiştiricilik, işleme ve değerlendirme alan-
lannda olmak üzere, yaklaşık 250 000 aile, geçimini balıkçılık faaliyetlerinden sağlamaktadır. Bu 
rakamlara, su ürünleri sektörünün yan sanayi ve pazarlama kanallannda çalışan nüfus dahil değil
dir. Keza, ülkemizde, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandınlmış, 3 000 kadan iç 
sularda olmak üzere, toplam 22 000 adet balıkçı gemisi, üretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. 

Avcılık ve yetiştiricilik girdilerini sağlayan ve bunlann ticaretiyle uğraşan nüfus da dikkate 
alındığında, sektörün istihdama ve ekonomiye olan katkısının ne denli büyük olduğu daha kolay an
laşılacaktır. 

Yukanda arz ettiğim potansiyelden, yıllık olarak elde ettiğimiz su ürünleri miktan 630 000 ton 
civanndadır. Bu üretimin yüzde 83'ü denizlerden, yüzde 10'u yetiştiricilikten, yüzde 7'si ise iç 
sulanmızdan elde edilmektedir. 

Ülkemiz su ürünleri üretim miktanyla, Akdeniz ülkeleri arasında 3 üncü, dünya ülkeleri arasın
da ise 32 nci sırada yer almaktadır. Bu yerimizi muhafaza edebilmemiz, mevcut kaynaklanmızın 
korunması ve bunun yanında, üretimin sürdürülebilir nitelikte olmasıyla mümkündür. Bu nedenle, 
mevcut su ürünleri potansiyelimizden en iyi şekilde yararlanmak, yararlanırken de su ürünleri kay-
naklanmızı korumak, temel ilkelerimiz arasında yer almalıdır. 

Değerli arkadaşlanm, bu noktadan hareketle, su ürünlerinde, avcılıktan daha çok yetiştiriciliğe 
önem verilmesi gerektiğine işaret etmek istiyorum. Ülkemizde, su ürünleri yetiştiriciliği yapan 
onaylı işletme sayısı 1 850 civanndadır. Bunlann üretim kapasitesi ise, 100 000 ton dolayındadır. 
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Bu işletmelerin yüzde 60'ını, yıllık üretim kapasitesi 50 tonun altındaki işletmeler oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte, son yıllarda onaylanan işletmelerin ortalama yıllık üretim kapasitesi 500 tondan 
fazladır. Bu da, artık, müteşebbisimizin endüstriyel anlamda entegre tesis kurmaya başladığını gös
termektedir ki, sevindirici bir gelişmedir. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliğiyle entegrasyon çalışmalarının hız kazandığı günümüzde, su 
ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak kurulması, iş
leme ve değerlendirme işleminin sıhhî şartlarda gerçekleştirilerek, insan tüketimine uygun, kaliteli 
ve güvenli su ürünlerinin iç ve dış pazara sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu gelişmeler sağ
landığı ve bu şartlar yerine getirildiği takdirde, halen 100 000 000 dolar civarındaki su ürünleri ih
racatımızı azamiye çıkarmak mümkün olabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasan konusu su ürünleri sek
törünün sorunlannın çözülmesi, öncelikle, sağlıklı bir teşhis yapılması ve buna uygun politika ve 
tedbirlerin alınarak hayata geçirilmesiyle mümkündür. Su ürünleri sektörünün geliştirilmesi, her 
şeyden önce, bu hizmetlerin yürütüleceği bir kamu yapılanmasına, bu yapıya destek sağlayacak 
üretici teşkilatlanmasına ve bunlann tabi bulunduğu yasal düzenlemelere bağlıdır. 

Ülkemiz balıkçılık politikasının Avrupa ortak balıkçılık politikası mevzuatına uyum çalış-
malan vesilesiyle de görülmüştür ki, Avrupa balıkçılık sisteminde en önemli destekler, idarî ve 
yapısal alanlarda kullanılmaktadır; bir yanda, balıkçılık stratejisini oluşturan ve etkin kontrol hiz
metlerini yürüten bir kamu örgütlenmesi, diğer tarafta, avcıyı, yetiştiriciyi ve sanayiciyi bünyesin
de banndıran bir üretici örgütlenmesi ve bu kuruluşlann hizmetlerini etkin hale getiren malî ve 
yapısal destek ve kaynaklar. 

Değerli arkadaşlar, bu entegrasyonun ülkemiz balıkçılık sistemi için de kurulması ve işletil
mesi önem kazanmaktadır. Bu anlamda, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki su ürünleri hiz
metleri gözden geçirilmeli; bu idarî yapı, başta kontrol tekneleri ve bütçe imkânlan olmak üzere 
güçlendirilmelidir. Artık, uydudan izleme programlannın devrede olduğu günümüzde kaçak avcılık, 
balıkçı tekneleri ile Bakanlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili birimleri arasında kurulan 
iletişim ve elektronik sistemlerle takip edilmelidir. Halen bu amaçla Bakanlığın ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığının elinde bulunan araç ve gereç, ihtiyaca yeter hale getirilmelidir. 

Avlanan balıklann kayıt altına alınması ve pazarlama kanallannda kalite ve sağlıklı ürün 
dolaşımının gerçekleşebilmesi için, karaya çıkış noktalannda bilgi akış sistemleri kurulmalıdır. 
Bugün, 246 adet balıkçı bannağı, balıkçı teknelerimize hizmet vermektedir; ancak, bunlann çoğu, 
geçmiş dönemlerde, maalesef, siyasî yaklaşımlarla programa alınmış, ödenek yetersizliği nedeniy
le çoğu öngörülen zamanda tamamlanamamış, bitirilenlerin de altyapılan yetersiz kalmıştır. Bu 
balıkçı bannaklannın yeniden ele alınarak altyapılan ve işleyiş sistemleriyle daha rasyonel hale 
getirilmesi, hizmetlerin sağlıklı olarak yapılması açısından son derece önemlidir. 

Değerli arkadaşlar, balıkçı teknelerimiz için Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan bir 
kayıt sistemi mevcuttur. Bu sistemin daha da geliştirilmesi, tüm av ürünlerinin kayıt altına alınarak 
kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi esastır. Su ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapıl
dığı yerleri disipline eden, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin satışını mümkün kılan ilgili Tanm Bakanlığı 
yönetmeliğinin tam olarak uygulanması, balıkçılığımız için önemli faydalar sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; malumunuz olduğu üzere, balık, çok değerli bir besin; ama, 
aynı zamanda da çok çabuk bozulabilen bir üründür. Bu nedenle, bu sektörde, soğuk muhafazanın, 
işleme ve değerlendirme tesislerinin önemi büyüktür. Ülkemizde, son yıllarda, su ürünleri işleme ve 
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değerlendirme sanayii çok büyük bir gelişme göstermiştir. Halen, 125 adet balık işleme ve değer
lendirme tesisi, konserveden fümeye kadar çok geniş bir ürün yelpazesi içinde ürün işlemekte ve 
bunların büyük bir kısmı ihraç edilmektedir. Katmadeğer yaratılması ve yöresel istihdam yaratması 
açısından bu gibi tesislerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, keza, balıkçılığımızın gelişmesi için 
çok önemlidir. 

Değerli arkadaşlar, son yıllarda, ülkemizde, yeni balık türlerinin besiciliği gündeme gelmiştir. 
Mesela, orkinos besiciliği bunlardan biridir. Denizlerde balıkçılar tarafından yakalanan orkinoslar ağ 
kafeslerde beslenmekte, belli bir ağırlığa ulaştırılıp değer yaratılarak, tamamı Japonya'ya ihraç edil
mektedir. 2002 yılında ülkemizin yalnızca orkinos ihracatından sağladığı gelir 30 000 000 dolardır. 

Yetiştiricilikte yeni türlerin devreye girmesi, bu amaçla araştırma çalışmalarının artırılması 
zorunludur. Bugün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı üç araştırma kuruluşunun yanı sıra, yir
miye yakın üniversite ve bilim kuruluşumuzda avcılık ve yetiştiricilik araştırmaları yapılmaktadır. 
Aynı zamanda, bu kuruluşlarımızda lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Şüphesiz, deniz araş
tırmaları, büyük bütçe ve yetişmiş eleman gerektirmektir. Bu nedenle, özel sektör, Bakanlık ve 
üniversite arasında işbirliği sağlanarak araştırma geliştirme faaliyetleri için yeterli iç ve dış kaynak 
temin edilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kültür balıkçılığının gelişmesi için, deniz alanlarına iliş
kin kullanım planları ve kıyı yönetim programlan devreye sokulmalı; turizm, çevre ve kültür var-
lıklan çatışması sona erdirilmelidir. Özellikle, son iki yıldır balık çiftliklerinin koylardan uzaklaş-
tınlarak açık sulara taşınması, yani off shore üretimi, balıkçılık ve turizm çatışmasını büyük ölçüde 
önlediyse de, SİT alanlanyla ilgili daha çözülmesi gereken sorunlar bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, oysa, ülkemizde, kültür balıkçılığı için çok büyük bir potansiyel vardır ve 
bu alana yatınm yapmak isteyen pek çok girişimci de vardır; ancak, 11 ayn kamu kuruluşundan izin 
almak gibi bir sürecin içine girmek zorunda kalan bir yatınmcı, ilk aşamada, birçok zorlukla kar
şılaşmaktadır. Buna karşı, aynı denizi paylaştığımız Yunanistan'da ise, kültür balıkçılığı yatınm-
lannın yüzde 60'dan fazlasının devlet tarafından desteklendiğini, her türlü kolaylığın gösterildiğini 
hatırda tutmakta yarar vardır. 

Bütün sektörlerin olduğu gibi, su ürünleri sektörünün de sorunlannı ve çözüm yollannı bilen 
AK Parti Hükümeti, hazırladığı acil eylem planında kültür balıkçılığının geliştirilmesi gerektiğini 
vurgulamış ve gerekli tedbirler konusunda çalışmalan başlatmıştır. 

Değerli arkadaşlar, su ürünleri üretimi bağlamında üzerinde önemle durmamız gereken bir 
konu da, GAP Projesinin yarattığı su kaynaklanndan balıkçılık alanında da yararlanmaktır. Güney
doğu Anadolu Projesi, ülkemizin iç su balıkçılığında, gelecekte önemli rol oynayacak büyük bir 
potansiyeldir. Bu bölgede bulunan baraj göllerinden ve akarsulardan, hem avcılık hem de yetiş
tiricilik alanında yararlanacağız. Buradan elde edilecek su ürünleri, yöre halkının hayvansal protein 
ihtiyacı açığını gidereceği gibi, bölgesel kalkınmaya ve istihdama da katkıda bulunacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şüphesiz, tüm bu çalışmalar, başta malî kaynak olmak üzere, 
imkân gerektirmektedir; ancak, bundan da daha önemlisi, doğru teşhisle doğru politikalar ortaya 
koymak ve bunlan kararlılıkla uygulamaktır. AK Parti olarak biz, bu kararlılığa sahibiz ve sektörün 
gelişmesi için her türlü çabayı göstererek, yatınmcılanmızın önünü açacağız. 
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Değerli milletvekilleri, su ürünleri sektörümüzün geleceği çerçevesinde alınacak tedbirler 
içerisinde en önemli konulardan biri de, balık stoklarımızın korunması ve rasyonel bir şekilde iş
letilmesidir. Kaynaklarımızın tahrip edilmeden verimli bir şekilde kullanılması, sürdürülebilir ve 
sorumlu bir balıkçılık faaliyetinin yapılması, öncelikli düşüncemizdir; çünkü, çok iyi biliyoruz ki, 
bütün kaynaklarda olduğu gibi, su ürünleri kaynağımız da sonsuz ve sınırsız değildir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; unutulmaması gereken bir konu da, avlanan su ürünlerinin 
biyolojik bir varlık olduğu hususudur ve bütün canlılar gibi su ürünlerinin de, neslinin devam et
mesi için korunmaya ihtiyacı vardır. Bu da, devlet ve toplum olarak bizim görevimizdir. Su ürün
leri stoklarımızı korumak, avcılığı düzenlemek, üretim ve kontrol aşamasında yürütülecek faaliyet
leri disipline etmek üzere, 1971 yılında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çıkarılmıştır. 1986 yılında 
bazı maddeleri revize edilen bu kanun, dünyada ve ülkemizde gelişen şartlar karşısında, bugün, 
yetersiz hale gelmiştir. Avrupa Birliğine uyumun söz konusu olduğu bugünlerde, bu yetersizliği 
giderici bazı değişikliklerin yapılması zorunludur. İşte, önümüzdeki tasan, bu çabanın bir ürünüdür 
değerli arkadaşlar. 

Kanun tasansıyla getirilen en önemli değişiklikler, cezaî hükümlerde olmuştur. 1380 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan para cezalan, günümüz şartlanna göre artmlarak yeniden 
düzenlenmiş ve ceza uygulamalannda idarî para cezası uygulamasına geçilmiştir. Daha önceleri 
mahkeme kararlanyla uygulanan ve mahkemelerimizin iş yoğunluğu nedeniyle uzun süreler alan ve 
bu nedenle de caydıncı olamayan sistemden, ağır cezalar hariç olmak üzere vazgeçilmiş, Trafik ve 
Çevre Yasalannda olduğu gibi, kaçak avlanan veya kanun maddelerini ihlal edenler için anında para 
cezası ödemesi uygulaması getirilmiştir. 

Aynca, caydıncı olması açısından, aynı suçlan üst üste işleyenler için, avcılık ruhsatlannın ip
tali ve mevcut cezalann artınlarak uygulanması hükmü getirilmiş; elkonulan, zapt ve müsadere 
edilen su ürünleri ve avlanma araç ve gereçleri için uygulanacak işlemler, yoruma meydan ver
meyecek şekilde netleştirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasasıyla getirilen en önemli değişikliklerden 
biri de, gerçek bir üretim faaliyeti olan su ürünleri yetiştiriciliği, bir başka ifadeyle, kültür balıkçılığı 
konusundadır. 

Bilindiği gibi, ülkemizde kültür balıkçılığı, özellikle son onbeş yılda büyük bir gelişme göster
miş ve 5 000 ton olan yıllık üretim 65 000 tona çıkmıştır. AK Parti hükümeti 2003 yılı mayıs ayın
da aldığı bir kararla, hayvancılık desteklemeleri içerisine kültür balıkçılığını da ilave etmiş ve 
çipura, levrek balığında kilogram başına 153 000, alabalıkta ise kilogram başına 90 000 lira destek
leme primi öngörmüştür. Hedefimiz, kısa zamanda bu üretimi 100 000 tona, ihracatını ise 90 000 
000 dolara çıkarmaktır. 

Bu alanda ülkemizde önemli bir girişim talebi vardır. Çevre, turizm ve diğer kullanıcılarla bir
likte, bir bütün ve entegrasyon içerisinde, denizlerimizden ve iç sulanmızdan kültür balıkçılığı an
lamında yararlanmak gerekir. İşte, bu yeni tasanyla, kültür balıkçılığı işlemleri disipline edilmekte 
ve uygulamaya ilişkin bir yönetmeliğin çıkanlması amaçlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, bu kanun tasansı, ülkemizdeki su ürünleri 
kaynaklannın korunması, daha rasyonel kullanılması ve balıkçılığımızın geliştirilmesi için gerekli 
olan düzenlemelerin yapılmasını öngörmekte ve bu anlamda, yıllardır gündeme gelen -ancak, bir 
türlü gerçekleşmeyen- birçok sorunu da çözmeyi amaçlamaktadır. 
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Bu sebeple, tasarıyı destekleyeceğimizi belirtir; bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerine 
saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eker. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Feridun Baloğlu; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının tümü üzerinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak için, söz almış bulunuyorum. Genel 
Kurulumuza saygılar sunuyorum. 

Önümüzdeki bu değişiklik tasarısıyla, yasanın 13,21,23,32,33,34 ve 36 ncı maddeleri değiş
tirilmekte; yani, toplam 7 maddesi değiştirilmekte; aynca, yasaya bir ek madde konularak, yasanın 
36 ncı maddesindeki cezaların hangi organlar tarafından verileceği belirlenmektedir. 

Düzenlemelerin bir zorunluluktan kaynaklandığı ifade ediliyor. Gerçekten de, 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanununa aykırı eylemlerin izlenmesi, suç işleyenlerin yakalanması ve cezalandırılmaları 
önem taşımaktadır. Bu konuda görev, 2692 sayılı Yasayla, Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. 

Su Ürünleri Yasasının 36 ncı maddesi, ceza hükümlerini düzenlemektedir. Yasanın yürürlük 
tarihi 1971'dir. Aradan oldukça uzun bir süre geçmiştir. Son otuz yılda enflasyonun Türk parasında 
yarattığı tahribatı düşünürsek, para cezalarının çok düşük bir düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır; cay
dırıcı etkisi de kalmamıştır. Bu düzenlemelerle bu giderilmektedir. 

Aslında, yasanın hâkim özelliği, sadece bu düzenlemelerdir. Bir tarif var; bir de, cezalara iliş
kin yeni düzenlemeler var. Aynca, yasak yöntemlerle avcılığa ve yabancılara ilişkin hükümlerde yer 
alan cezalar da korunmuştur; ancak, bunlann dışında yer alan cezalarda, idarî para cezasına dönüş
türme yolu seçilerek, ceza siyaseti açısından yeni bir tercih öne çıkanlmış gibi görünmektedir. 

Tüm bu düzenlemelerin amacı, su alanlanmızı korumaktır, bu alanlann, tüm halkımızın ortak 
değeri olduğunu belirtmektir. Ancak, bu amaca ulaşılması konusunda, yasa tasansının yeterli ol
madığını düşünüyoruz. Bu şekliyle destekliyoruz; ama, yeterli görmüyoruz. Bu nedenle, arkadaş-
lanmız, yasa tasansma temelde katılmakla birlikte, belirli maddelerde değişiklik önergeleri 
vereceklerdir. O önergelere, iktidar partisi grubu da yeterli desteği verirse, ilgi gösterirse, yasanın 
daha iyi bir biçimde çıkması imkânının doğacağını düşünüyorum. 

Su alanlan, su, insan, su ürünleri gibi kavramlan bir arada düşünmek gerektiğini unut
mamalıyız. Su alanlannı korumaya gösterdiğimiz çabanın yanında, insanlanmızı da unutmamalıyız. 
Balıkçılar ve özellikle küçük balıkçılann içinde bulunduğu çok zor koşullan, burada, uzun uzun an
latmaya gerek yok. Hepimiz siyasetle ilgileniyoruz ve balıkçılar, bu halkın bir parçası olarak, emek
çi halkın bir parçası olarak her zaman ilgimizi çekmiştir, çok sayıda şiire konu olmuşlardır; ama, 
yeterli ilgiye muhatap olamamışlardır. 

Balıkçılığı sadece bir hobi olarak yapanlar, balıkçılann çektiği acılan yeterince an-
layamayabilirler; çünkü, bir tarafta, emeğini ortaya koyarak yakalayacağı balığı satmak, onun kar
şılığında yaşamak kaygısı vardır, öte tarafta, bir hobi vardır, bir zevk vardır. O yüzden, ıstırap haline 
dönüşen bu uğraşın, daha yeni koşullar içinde değerlendirilmesi, balıkçılann sorunlannın çözüm
lenmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Türkiye'de, balıkçılann büyük bir bölümü, kazanabilecekleri parayla, yaşama şartlannı olum
lu yönde geliştiremiyorlar. Nedeni açıktır. Bugün, mazot girdilerinde çok önemli bir yükseliş var
dır. Aynca, balıkçılann, balık avlamak için kullanacaklan malzeme fıyatlan da, diğer fiyatlara göre, 
enflasyonun çok üzerinde artış göstermektedir. Bir bölümü ise gerçek balıkçılardır. Bunlar, gemi 
sahibi de değildir; gemilerde, teknelerde çalışırlar; çok zor bir hayatın parçası olarak yaşamlannı 
sürdürmeye çalışırlar. 
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Önümüzdeki bu yasa tasarısıyla, bunlara ilişkin bir düzenleme yapmanın mümkün olmadığını 
düşünüyorum. Bu, genel emeğe bakış siyasetinin, emeğe bakışın bir ürünü olarak geliştirilebilir; 
ama, bu fırsattan yararlanarak, balıkçıların sorunlarını da birkaç cümleyle olsun, burada belirtmeye 
çaba gösterdim. 

Yasak avlananlara ceza verilmesi konusunda, kimsenin bir itirazı olamaz. Balıkların hızla azal
ması, önce, balıkçıların ve bizim beslenme geleceğimizin tehdit altına alınması demektir; ama, 
bunun yanında, balıkçılarımızın, yukarıda belirttiğim gibi, yaşam düzeylerini yükseltmemiz de, 
bizim başkaca bir görevimizdir. 

Sayın milletvekilleri, balık üretiminin ve su ürünlerinin teşviki de çok önemli bir konu. Bu yasa 
tasarısında, buna ilişkin ciddî bir düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Ben, pazar günü, Antalya'nın 
Korkuteli İlçesinde, Büyükköy-Kırkpınar'da, bir yayla etkinliğine katıldım. Daha sonra, oradaki bir 
çiftçi ailesinin ısrarıyla, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir yolu aştık, bir yere vardık. Böyle, bir dağın 
yamacında, küçük bir aile yaşıyor, dokuz on kişi. İşte, bir hayvan sürüleri var; güleryüzlü insanlar. 
Onlarla konuşurken, ileride, yan yana 3 tane havuz gördüm. Bunların, balık üretimi için hazırlan
dığı belli; ama, su yoktu içinde, balık da yoktu tabiî. Niye böyle olduğunu sordum; şunu anlattılar: 
"3,5 kilometrelik bu yolu, biz, kendi imkânlarımızla açtık; bir dozer bulduk, bunu açtık; yani, 
ulaşımı sağladık -hiçbir devlet katkısı yok- bu havuzlan da yaptık. Amacımız şuydu: Yukarıda, çok 
güzel bir pınar var, çok güzel bir suyu var. O su boşa akıyor. Nihayet, bir alanı suluyor. İşte, orada 
biraz ürün var. Bunun, su ürünleri açısından kullanılması çok mümkün, çok güzel bir yer; ama, biz 
kredi bulamadık." Bunu, öyle, suçlamak için falan söylemiyorum. Nihayet, AK Parti, sekiz aylık bir 
iktidardır; ama, üzerinde düşünülmesi gereken bir örnektir; böyle, onbinlerce insan var. Böyle, 
bölük pörçük, bir köşede, emeklerini üretime katmak istiyorlar, çoğaltmak istiyorlar, ülkeye katkıda 
bulunmak istiyorlar. Bu tasan vesilesiyle, şunu söylemek istiyorum: Yani, su ürünlerini, sadece 
mevcut kaynaklan zorlayarak değil, yeni kaynaklar da geliştirerek, o kaynaklara devletin olanak-
lannı sağlayarak yaparsak, sanıyorum, yeni alanlar açmak mümkün olur. Orası, sadece tablodaki bir 
yeşillik olarak kalmaz; o aile de, sevimliliğinin yanında, üretime katkıda bulunmanın mutluluğunu 
taşır. 

Sayın milletvekilleri, çevre-insan-balık ilişkisinden söz ederken sadece yüksek kâr düşüncesini 
öne çıkanrsak, o zaman, ileride, giderilmesi mümkün olmayan zararlar da gündeme gelebilir. 
Benim bölgemde, Antalya'da, buna ilişkin bir örnek var. Aslında, bu örneği buraya getirmeyi düşün
müştüm, mevzi bir tartışma gibi olabilirdi; ama, AK Parti sözcüsü, sayın arkadaşım, orkinos çiftlik
lerine ve bunlann yüksek kâr getirdiğine ilişkin bir konuşma yaptı -konuşmasında bir bölüm var-
Türkiye ekonomisine 30 000 000 dolar kazandırdıklannı söyledi. Benim seçim bölgem de, Türkiye 
ekonomisine 5 000 000 000 dolar kazandınyor. Türkiye bütçesinin çok önemli kaynaklanndan birisi 
Antalya turizmidir; ama, o sevimli ve bizi beslemeye yönelik orkinoslar, benim bölgemde, şu anda, 
turizmin canına okuyorlar. Gazipaşa'da, Alanya'da kurulan orkinos çiftliklerinin bir bölümü ruhsat
sızdır, fiilî durum yaratılarak gerçekleşmişlerdir. 

Demin, Gazipaşa Belediye Başkanıyla konuştum; bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına konuşacağımı duyduğu için beni aradı, birtakım belgeleri faksladı; birtakım belgeler de zaten 
benim elimdeydi. 

Bakın, bugün, Alanya'da, Gazipaşa'da, halk ayaktadır. Orkinoslann yetiştirilmesine ve Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunmasına kimse itiraz etmiyor. Onlan büyütelim, birazını yeriz, birazını 
satanz; ama, mesele o değil. Gazipaşa'da, kıyıda, orkinos ölüleri görülüyor ve kıyı kirleniyor. Her 
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ne kadar, orkinos çiftliklerinin yöneticileri böyle bir kirlilik olmadığını söylüyorlarsa da, insanın 
çıplak gözle bile o kirliliği görmesi mümkündür. Burada, iki Antalya milletvekili arkadaşım var; 
Osman Kaptan ve Osman Özcan. Bu konuda, Sayın Osman Kaptan bir konuşma yapmıştı. Sayın 
Osman Özcan da, bu konuda bir mitingde konuşma yaptı; ama, bu uyanların hiçbir sonuç ver
mediğini görüyoruz. Yine, o kıyıda kirlilik var ve Türkiye turizminin belkemiğini oluşturan Antal
ya'da, önemli bir sahil şeridi, o sevimli orkinoslann tehdidi altındadır. İşte, o yüzden, yüksek kâr 
düşüncesinin tek belirleyici olmaması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Üretebilirler balıklannı, 
uygun yerde üretsinler, Türkiye ekonomisine katkıda bulunsunlar; ama, Gazipaşa'nın ve Alanya'nın 
kıyılannı kirletmesinler. Yani, bu konuda, Antalya'nın yakasını bıraksınlar. 

Bu konuda, iki tarafı da dinledik. Taraflı olmamaya çalışarak söylüyorum; ama, bazı konular 
vardır, o konuda açık taraf olmanın zorunlu olduğunu düşünüyorum. Bir Antalya milletvekili 
olarak, bunlan söylemek ve bu konuda hükümeti, özellikle 13 üncü maddede yapılan düzenlemey
le bu tür çiftliklerin kurulmasında sorumlu duruma getirilen Tanm Bakanını uyarmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, su ürünleri sektörümüzle ilgili sorunlara çok kısaca değinmek istiyorum. 
Birincisi, denizdeki ve tatlı sulardaki işletmelerin büyükçe bir bölümü yılda 30 tonluk kapasitenin 
altındadır ve aile tipi işletmelerdir. Özellikle alabalık işletmeleridir bunlar, denizin dışındaki yerler
de gerçekleşir ve bunlarda, yoğun bir işgücüne karşılık,verim çok sınırlıdır; insan emeğiyle bu 
üretim gerçekleşir, bilgi ve donanım da son derece sınırlıdır. Bu da, Bakanlığın bu konuda özel bir 
plan, program ve hedeflerinin olması gerektiğini gösteriyor. 

İşletmelerde hastalıklar büyük boyutta maddî kayıplara neden olmaktadır. Geçenlerde, bu tür 
bir balık çiftliğinde bütün balıklann ölmüş olduğunu müşahede ettim. Demek ki, bu konuda yeter
li uzmanımız bulunmuyor ve yeterli araştırma gerçekleşmiyor. Hastalıktan kontrol edecek ve 
mücadeleyi sürdürecek kadrolar şu anda yeterli düzeyde değildir gibi görünüyor. 

Yumurta ve yavru alım satımı, merkezî bir denetim altında değildir. Yani, Türkiye'de herkes 
balık yumurtasını satabiliyor, çok rahat yavru pazarlanıyor; ama, bu konuda da ciddî bir denet
lemenin olduğunu sanmıyorum. 

İlaç kullanımı, kimyasal kullanımı ve bunlann çevreyi etkilemesi de üzerinde durulması 
gereken önemli konulardan biri olarak görülüyor. 

Bence, en önemli sorun, balık üreticilerinin ciddî biçimde örgütlenmemiş olmasıdır. Türkiye'de 
sadece büyük işletmeler ciddî bir reklam bütçeleri olduğu için, kendilerini tanıtabiliyorlar. Biliyor
sunuz, Türkiye'de birkaç firma var; oysaki, binlerce küçük üretici var. Bunlar, çok düşük düzeyde 
örgütlenmiştir Türkiye'de. Ben, bir örnek vermek istiyorum. Örneğin, İspanya'da ürün çeşitleri bile 
örgütlenmiştir. Bu sabah, bunu bir kitaptan aldım. Örneğin, İspanya'da Midye Üreticileri Derneği 
var ve Midye Üreticileri Derneğinin 20'ye yakın şubesi ve 6 000 üyesi var. Yani, böyle bir örgütlen
me... Bırakın, midye üreticilerini, bizde, genel balık üreticilerinin ciddî biçimde örgütlendiği bile 
tartışma konusu. 

Sanıyorum, biraz sonra bir maddeyle ilgili değişiklik önergesi sunacak arkadaşlanm. Orada, 
merkezî av kurullan ve il av kurullannda balık üreticilerinin temsilen görev almalannı önereceğiz. 
Dilerim, o komisyonlarda görev alacak kadar da üretici bulmamız mümkün olur. 

Fransa'da da, çift kabuklu su ürünleri yetiştiricileri var. Yani, bunu, demokratik bir kitle örgütü 
gibi geliştirmişler; sorunlannı onlar aracılığıyla çözüyorlar. Biz, burada, temel balıkçı örgütlen
mesinin daha ilk adımlannı atmanın acısını yaşıyoruz. Zaten, örgütsüz bir toplum olmanın genel 
acısını her yerde yaşıyoruz; balık üreticileri açısından da onun bir parçasını yaşıyoruz. 
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Sonuç olarak, balıklarımızı da, balıkçılarımızı da, su alanlarımızı da, aynı anda, aynı özenle, 
aynı kararlılıkla, birlikte korumak zorundayız. Ümit ediyorum ki, bu yasayla, bu alanda atılan bu 
ilk, ama bence yetersiz, ama iyi niyetli adımlar, yeni ve ileri adımlarla tamamlanır; su alanlarımız 
tüketilmez, daha sağlıklı kullanılır; balıkların ve su ürünlerinin üretimi artar ve böylece, halkımızın 
beslenme sorunlarının çözümlenmesinde balıkçılarımızın da bir miktar katkısı olur; üreticilerimiz, 
balıkçılarımız emeklerinin karşılığını alırlar, daha örgütlü, daha mutlu olurlar. Tabiî, bunları sağ
lamak iktidarın görevidir, biz sadece öneriyoruz. İktidar olarak başanrsanız, AK Parti için iyi olur; 
bundan mutluluk duyanz ve bizler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu konuda ki her olumlu 
gelişimi destekleriz, alınacak sonuç açısından, ülke açısından sevinç duyanz, ülkeye katılan her 
yeni değere saygıyla bakanz. Bunlan yaparsanız, iyi olur, yapamazsanız, siz gidersiniz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak biz geliriz, biz yapanz, daha iyisini yapanz. 

Saygılar sunanm. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 

Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Cengiz Kaptanoğlu; buyurun. (AK Parti sıralanndan 
alkışlar) 

CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Balıkçılık konuşuluyor, su ürürleri konuşuluyor. Müsaade ederseniz, bir de denizci gözüyle 
bakalım su ürünlerine, balıkçılığa. İki arkadaşım konuştu. Sürtüşme, esasında, konuya denizci 
olarak bakmamaktan geliyor. Sevgili iki bakanım orada oturuyor. Bir de, denizcilikten sorumlu 
bakanımız veya Denizcilik Müsteşarlığımızdan bir yetkili orada otursaydı, zannediyorum, işler çok 
daha iyi yoluna girerdi. Buradan ne demek istiyorum; denizcilik, örgütlenme açısından, tepede bu 
kadar karmaşa içinde. Ben, ara sıra "yedi başlı" derdim; işte, Türkiye'de balıkçılığın veya su ürün
lerinin gelişmemesi veya sektörlerarası sürtüşmenin sebebi bu. Bakın, size rakamlar vereyim: Su 
ürünlerinin yüzde 90'ı denizlerden elde ediliyor. Denizlerde su ürünleri avcılığı yapan 22 475 balık
çı teknemiz var. Balıkçı teknelerimiz derken, sizin gördüğünüz, o amatör çapta, 6 metre veya 12 
metrelik sandallarla yapılan balıkçılıktan bahsetmiyorum. Babalanmın, ecdadımın yaptığı 500-700 
tonluk yük gemilerinden daha büyük balıkçı tekneleri var; yani, ne demek istiyorum; uluslararası 
gidecek güçte balıkçı teknelerimiz var. 

Bir şey daha iddia ediyorum: Türkiye, balıkçılık altyapısı bakımından Avrupa'da en büyük ül
keden daha büyük; yani, ağıyla, balık tutma cihazlanyla ve gemilerin donanımlan itibariyle, alt
yapımız fevkalade hazır. O zaman, şimdi, niçin çiftlik balıkçılığı, niçin turizm engelleniyor, niçin o 
orada?.. Eğer, bunlar sağlıklı olsaydı, bugün bunlan burada konuşmazdık; ikisinden de vazgeç
memiz mümkün değil. 

Sevgili Bakanıma biraz tavsiyelerde bulunacağım. Şimdi, onu düşünüyorum, demin ar
kadaşıma da sordum, esasında, Türkiye'de yanlış avlanmalar balık ürünlerinin sonunu getirmiştir. 
Tabiî, denizlerin temizliği de önemlidir; ama, daha çok avlanma yasağıyla ilgilidir, avlanmanın şek
liyle ilgilidir. Bunu da, artık, cezalarla mı yapacağız veya denetimleri mi artıracağız... Mesela, bu 
denetimlerde çok önemli bir kolluk kuvvetimiz olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız vardır; ama, 
herhalde bu da ya yine yetişemiyor ya yine yeterli olamamıştır. Bu yanlış avlanmalan muhakkak 
önlememiz lazım. Örneğin, trol avlanmalan da ruhsata tabidir; ama, avcılann kıyılarda avlanma 
yapmamalan lazımdır. 
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Bakın, ben de Dışişleri Bakanlığından bahsedeceğim. Esasında, Türkiye, ikili anlaşmalar 
yaparak, bu altyapısıyla, dış ülkelerde, bizim altyapı filomuzu kullanarak balık avlatabilir ve o 
balıklan orada değerlendirebilir. Oralarda bunu yapan filolar var, mesela, adamlann, balık avlanma 
gemisi ve balık fabrikası var; gidiyor, Tunus'ta, Mısır'da balığı tutuyor, o ülkeyle yaptığı ikili anlaş
ma sonucu bir kısmını konserve yapıyor, bir kısmını da orada satıyor veya anlaşma gereği bir kıs
mını orada bırakıyor ve ülkesine döviz kazandınyor. Onun için, Türkiye olarak, hükümet olarak, 
bizim, mutlaka ve mutlaka ikili anlaşmalar yapmamız lazım. 

Bakın, deniz kafes balıkçılığı hakkında size bir örnek vereyim: Mesela; biz, Türkiye'de, Deniz
cilik Müsteşarlığı veya denizcilikten sorumlu devlet bakanlığı veya Ulaştırma Bakanlığımız bün
yesinde, benzer bir meseleyi hallettik. O nedir; gemi inşa sanayiidir. Bakın, gemi inşa sanayiine ay-
nlan yerlerden hiçbir başka sektör rahatsız olmaz. Yani, bugün, Tuzla'da gemi inşa sanayiine bir koy 
tahsis edilmiştir, orada gemi inşa edilir, turizmci şikâyetçi olmaz veya denizle ilgili diğer bir birim 
oradan şikâyetçi olmaz; ama, gelin görün ki, Türkiye'de Bodrum'da Marverde Otelinin önünde 
deniz kafesçiliğini yaparsak, bu olmaz. Bakın, deniz kafesçiliğini yaparken, kaç tane, şaka maka, 1 
133 tane... Deniz kafesçiliğini hiç yapmayalım, vazgeçelim demiyorum; Türkiye için büyük bir 
gelir kaynağı, bir potansiyeldir ve bunu, bizim insanımız desteksiz yapmaktadır. Dolayısıyla, o 
zaman, Sevgili Bakanım, kafes balıkçılığı yapan arkadaşlanmızı belirli bölgelere alacağız; yani, 
Denizcilik Müsteşarlığıyla birlikte çalıştınlacak, onlara kafes balıkçılığını yapacaklan bir yer tespit 
edilecek; Bodrum'dakiler bir yere gidecek, diğer turizmciler şikâyet etmeyecek; Antalya'dakiler ay
nı şekilde bir yere gidecek, diğer turizmciler onlardan şikâyet etmeyecek; Marmaris, vesair diğer
leri, hep böyle olması gerektiğine inanıyorum. 

İkincisi; balıkçı bannaklan. Bence, Türkiye'de balıkçı bannaklan israf kaynağı olmuştur; 
bunu, ben, cesaretle de söylüyorum. Daha dün, Marmaris'teydim, oradakiler de benden balıkçı 
bannağı istedi. Ama, Bodrum'da 8 tane varsa eğer, Marmaris'te 1 tane yoksa, bu, yanlış bir düzen
leme olmuştur. Türkiye'de, bana sorarsanız, bütün balıkçı bannaklannın envanteri çıkanlmalıdır; 
hatta fazladan yapıldıysa, hatır için yapıldıysa, siyasetçilerimizin hatın için yapıldıysa, fazla olanı 
da olduğu gibi bırakmak lazım. Ülkenin, bundan sonra, bir gram yere fazla kaynak israfı yapmasına 
bence hiç mi hiç lüzum yok, buradaki hiçbir arkadaşım da yapalım demez. 

Benim en önemli gördüğüm meseleler bunlar. Yalnız, Antalya milletvelimiz "örgüt" dedi. 
Balıkçılann fevkalade örgütü var; deniz ticaret odalan... Bakın, ben, size bir şey diyeyim: Deniz 
ticaret odalannın meclislerinde balıkçılannın temsil edildiği meslek komiteleri var ve bizim Deniz 
Ticaret Odamızın, Türkiye'de 8 şubesi, bütün kıyalarda acenteleri var ve balıkçılanmızla fevkalade 
ilişkilerimiz var ve şu kanun da buradan geçerken, zannediyorum ki, komisyonlarda bizim görüş
lerimizi bendeniz de takip ettim ve Deniz Ticaret Odamızın görüşleri de geldi. Esasında burada 
balıkçılara da bir sesleneyim, iyi hatırlattınız. Esasında, balıkçılann kendi aralannda sayısız örgüt
leri var. İstanbul'da en aşağı 50'ye varan kooperatifleri var; hepsi ayn ayn, parçalanmışlar. Esasın
da, onlann da bir araya gelmeleri lazım ve dolayısıyla, köklü, daha kuvvetli meslek teşekküllerini 
kurmalan lazım; ama, Deniz Ticaret Odası, balıkçılanmızın sahibidir. 

Ben, tabiî, gelecek günlerde ve gelecek senelerde denizcilik için çok iyi şeyler konuşacağımıza 
inanıyorum ve burada üzerime düşen görevi yapayım. 1 Temmuzda Sayın Başbakanımızın açık
ladığı husus, bence, Türkiye'de reformdur ve bundan evvelki iktidarlann hepsi "yapacağım" 
demesine rağmen, bir türlü onu işletememiştir, karannı alamamıştır, o da, kabotajımızın canlan-
masıdır; yani, esas, kruvazör gemimiz yoksa, bizlerin kruvazör gemi alıp işletemeyeceğimizden 
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değildir veya yat alıp da yatları işletemeyeceğimizden değildir veya trafiğin denize indirilmesi için, 
deniz otobüsleri, kızaklı, tekrar, deniz otobüslerini almak, işletmek hiçbir şey değil; ama, Türkiye'de 
kabotajda mazotu eğer dünya fiyatlarına indirmezseniz, senin komşun Yunanistan'ın ihracatta kul
landığı mazot da 280 dolarsa, içeride de 280 dolarsa, Rusya'da böyleyse, senin içeride taşıdığın 
1 000 dolarsa, dışarıda verdiğin 400 dolarsa, sizin kabotajınızdan veya balıkçılığının gelişmesinden 
söz edilemez. 

Onun için Bakanlar Kurulu karan da çıktı; zannediyorum ki, 31.12'den sonra, Türkiyemizin 
kıyılarında, hem balıkçılığımız hem yatçılığımız hem kruvazör gemilerimiz hem trafiğin denize in
mesi anlamındaki deniz otobüslerimiz ve çeşitli deniz araçlarımız konusunda inşallah bizim 
dediğimiz olacak, kabotajımız canlanacak. 

Liman masraflarının indirilmesi kararı için ve petroldeki ÖTV'nin indirilmesi karan için Sayın 
Başbakanımıza huzurlannızda teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaptanoğlu. 

Tasannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 22.3.1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 13 üncü maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yetiştiricilik 

Madde 13. - Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri kurmak isteyenler, Tanm ve Köyişleri Bakan
lığından izin almak zorundadır. 

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ilişkin izinler; bu tesislere ait projenin sağlık, memleket 
ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve ilmi bakımlardan mahzur taşımaması halinde Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığınca verilir. 

Kurulacak yetiştiricilik tesisleri için 4 üncü maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır. 

Yetiştiricilikle ilgili usul ve esaslar Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca çıkanlacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü; 
buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Su 
Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansının 1 inci maddesi üzerinde görüş
lerimizi ifade etmek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygılanmla selamlıyorum. 

Ülkemiz, bir yanmada ülkesidir. 8 300 kilometrelik kıyımız vardır. Bu kıyılarda nüfusumuzun 
yaklaşık üçte 2'si yaşamaktadır. Gelir düzeyimiz oldukça düşüktür. Kişi başına düşen gelir malum. 
Büyük bir nimet olan denizcilikten alabildiğine yararlanmamız gerekirken, başta taşımacılık olmak 
üzere, hiçbir alanda yeteri kadar yararlanamamaktayız. 
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Balıkçılık sektörü, büyüyeceği yerde, yerinde saymaktadır. Bırakınız Anadolu'da deniz ürün
leri tüketilmesini, kıyılarda bile, halkımız, büyük çoğunlukla, balık çeşitlerini bilememektedir; hat
ta, sırtını denize dönerek yaşayan nüfusumuz çok fazladır. 

Balıkçılık profesyonelleşememiştir; halen, daha, balıkçılık küçük teknelerle yapılmaya çalışıl
maktadır. Tabiî, sermaye de olmadığından, balıkçılar da zorluk çekmekte ve trol avcılığına yenik 
düşmektedirler. Mazot parası olmadığından borçlanmakta, biraz para varsa, uluslararası sularda 
dolaşan korsan mazotçulardan mazot almaktadırlar; oysa, devletin görevi, bu kesime ucuz mazot 
vermek olmalıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olduğu söylenilen balıkçılık sektörü, çift
çiye verilen ucuz mazot hakkından yararlanamamaktadır; bu durum, çifte standart yaratmaktadır; 
bunun acilen düzeltilmesi gerekmektedir. 

Balıkçılar, sözümona kooperatiflerde örgütlenmektedirler, ama, bunlar, genel olarak kâğıt üzerin
dedir, bir nevi, devlet tarafından örgütlendirilmiş, kuruluş yasaları bile olmayan ziraat odaları gibi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyor musunuz, büyük tonajlı bazı balıkçı teknelerinin 
sahipleri, ayakta kalabilmek için, aynı küçük teknelerin sahipleri gibi kaçak mazot kullanmayı yeğ
lemektedirler; kendilerini kurtarmak için, yani ekonomik anlamda çökmemek için, yani evlerine ek
mek götürmek için yasadışı yollara sapmaktadırlar. Bunlann en önemlisi de insan kaçakçılığına alet 
olmalarıdır; yani, bir yandan kaçak mazot kullanırken, diğer yandan insan kaçakçılığı yapmaktadır
lar. Bunlann acilen gözden geçirilip, düzeltilmesi lazım. Biliyorsunuz, insan kaçakçılığı konusunda 
hazırlanan bir raporda ülkemiz ilk 3 ülke arasına girmektedir. 

Bu sektörün buna benzer daha büyük başka sorunlan da vardır. Bunlardan en çarpıcı olanı sağ
lık cüzdanı sorunudur. Haydi, yurtdışına gidip gelen gemilerdekiler için böylesine bir cüzdan 
taşımalan uygun olarak görülebilir; ama, kıyı balıkçılığı yapan ve akşam aynı limana gelen balıkçı 
için bu sağlık cüzdanı istenmemelidir. 

Balıkçılık sektöründe yetiştiricilik konusuna gelindiğindeyse, şunlan hatırlatmak istiyorum: 
Dünyada modernleşen balıkçılık teknolojisi ve sayısı hızla artan balıkçılık filolanna rağmen, deniz
lerden istihsal edilen su ürünlerinde her geçen yıl azalmalar gözlenmektedir. Bu nedenle, su ürün
leri yetiştiriciliğinin yapılması birçok ülke için bir zorunluluk haline gelmiştir. Yetiştirme çiftlik
lerine özel önem verilmektedir. 1980'li yıllardan itibaren verilen teşviklerle, balık üretim çiftlik
lerinin sayısı artmıştır. Önemli bir gelir kalemi haline de gelmiştir. Balık çiftliklerinin yaygınlaş
ması, hiç değilse büyük şehirlerde halkın balık tüketimine olumlu yönde yansımış, bazı sezonlarda, 
bazı zamanlarda, epey balık bulunmasını sağlamıştır. Böylece, bu anlamda yüzümüzü de dünyaya 
çevirmeye başlamış durumdayız. Ancak, Türkiye'de balık çiftçiliklerinde üretim için en uygun şart
lar bulunmasına karşın, potansiyel yeterince değerlendirilememiş, iç ve dışpazara sunumda sorun
lar oluşmuştur. 

Dışpazar sorunun başında, demin söylediğim gibi, kaçak üretim çiftlikleri gelmektedir. Avrupa 
Birliğinin 1998 yılında su ürünlerine ilişkin getirdiği yasaklar kapsamında, denetleme yapılmayan, 
çevre ve sağlık kurallanna riayet edilmeyen çiftliklerde üretilen su ürünlerinin alınmaması yer al
maktadır. 

Balık çiftliklerinin olumlu yönlerinin yanında, çevreye ilişkin bazı olumsuz yönleri de bulun
maktadır. Plansız, programsız açılan çiftlikler sualtı ekolojisini bozmakta ve çevre kirliliğine yol aç
maktadır. Üretim çiftlikleri, bazen, dünyada eşi az bulunur koylarda kurulmakta, bazen de, Urla'da, 
Gazipaşa'da, Asos'ta olduğu gibi, şehre yakın yerlerde kurulmakta ve çevreyi kirletmektedir. Bu 
nedenle, balık çiftlikleri kurulurken ÇED uygunluk belgesi aranmalı ve ÇED uygunluk belgeleri de, 
formatı hazırlanmış olan teksir kâğıdına basılmış şekilde olmalıdır. Bölgenin ekolojik sistemine uy
gun balık cinsleri seçilmeli ve balık yemleri, içerdiği katkılar açısından denetlenmelidir. 
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Görüşmekte olduğumuz Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesiyle, 1380 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi "yetiştiricilik" başlığıyla 
yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenlemeyle, önceki düzenlemede olduğu gibi, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından izin alma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, eski düzenlemede, su ürünlerini yetiştir
mek isteyenler için, tesislerin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye ait bilgileri içeren proje 
ve planlan vermek koşulu bulunmakta idi; fakat, yeni düzenlemede, demin saymış olduğum koşul
lar kaldırılmıştır. İlk bakışta, bürokratik prosedürler kısaltılmış olmakla birlikte, yetiştirme çiftlik
lerinin kuruluş aşamasında denetlenme imkânlarım da daraltmış olmaktadır. Biliyorsunuz "kaş 
yaparken göz çıkarmak" diye, bir deyim vardır; yani, balık çeşitlerini çoğaltacağız ve balık yetiş
tireceğiz diye balıktan olmayalım. Ne olursa olsun kalkınma yerine, sürdürülebilir kalkınma, çev
reye duyarlı kalkınma hedefimiz olmalıdır. 

Bu düşüncelerle, tasarının bu maddesini olumlu bulduğumuzu söyler, sevgi ve saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ülkü. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 1380 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 

"Türk vatandaşı olmayan kişilerin su ürünleri avcılığı yapmak üzere 2674 sayılı Karasuları 
Kanununun 1 inci maddesinde yazılı karasularına veya 4 üncü maddesinde yazılı içsulara girmeleri 
ve bu sularda su ürünleri avcılığında bulunmaları yasaktır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın 
Ramazan Kerim Özkan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesin
de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

21 inci Yüzyılda, dünyamızı bekleyen en önemli sorunların başında açlık ve dengesiz beslen
menin geldiği bilinmektedir. Son elli yıldan beri, başta Japonya olmak üzere, gelişmiş ülkeler 
tarafından yapılan araştırmalar sonucu, bu soruna çözüm getirecek tek doğal kaynağın denizler ve 
denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği olduğu ortaya konulmuştur; çünkü, tarım alanlarının bu asrın 
sonlarına doğru kullanımı azalacaktır. Böylece, tarım ve tarımsal ürünler bu alanlarda üretil-
meyecektir. Bunun sonucunda, hayvansal ve bitkisel protein açığı had safhaya ulaşacak, açlık 
sınınna dayanacaktır. İşte bu nedenle denizlerin önemi artacaktır. Hayvansal orijinli proteinler 
büyük oranda denizlerden, göllerden, barajlardan ve akarsulardan karşılanacaktır. 

Dünyamızdaki su yüzölçümlerine bakıldığında denizler daha da önem kazanmaktadır. Bilin
diği üzere, su ürünleri, bünyelerinde var olan besin maddeleri, aminoasitler, vitaminler ve mineral 
maddeler itibariyle biz insanlar için en önemli gıdalann başında gelmektedir. 

FAO kaynaklanna göre, dünya denizlerinden avlanan su ürünleri miktan 100 000 000 ton 
civanndadır. Bu rakamın yüzde 15'i, yani 15 milyon tonu, denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği 
yoluyla elde edilmektedir. Aynı kaynaklara göre, dünyamızda son onbeş yılda gelişen sektörlerin 
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başında aquakültür, yani su ürünleri yetiştiriciliği gelmektedir. Ülkemiz, gerek iklimsel ve gerek 
ekolojik olarak, su ürünleri yetiştiriciliğine uygun, dünyanın sayılı yörelerinin başında gelmektedir. 
Üçte Timiz kadar kıyıya sahip olan ve çoğu kıyılan Pasifik Denizi gibi okyanuslara açık olan, an
cak buna karşılık 450 000 ton/yıl deniz ürünleri üreterek dünya sıralamasında birinci sırada olan 
Japonya'nın, etrafını çevreleyen denizlerde ekonomik öneme sahip 5 balık türüne rastlamak müm
künken, bu sayı ülkemiz denizleri için 42 ekonomik balık türüdür. Bu açıdan ülkemiz Japonya'dan 
8 kat daha fazla şansa sahip iken, dünya balık üretiminde ilk 5 sırada olmamamız düşündürücüdür. 

Denizlerimizden avlanmalar yoluyla elde edilen balık üretimi, 1995 yılında Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığı ve TOBB tarafından yayımlanan raporlara göre 500 000 ton civarındadır. Bu ürünün yüz
de 90'a varan bölümü hamsi ve istavrittir. 500 000 ton balığı, 8 301 balıkçı teknesiyle çalışan 46 758 
balıkçı yakalayabilmiştir. Avlanmalar yoluyla elde edilen bu balığın ekonomimize katkısı 500 000 000 
Amerikan Dolandır. 

Muğla İlinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan mevcut 180 işletme, 1996 yılında 10 000 ton balık 
üreterek, ülkemize 100 000 000 dolar kadar katkı sağlamıştır, ancak, Türkiye gibi son derece verim
li deniz sahalanna sahip bir ülkenin, dünyada üretilen toplam su ürünlerinin ancak binde l'ini üret
mesi ve halkımızın, yılda fert başına 6-7 kilogram su ürünü tüketmesi çok acıdır. 

İngiliz Stirling Üniversitesinin 1984 yılında yapmış olduğu bir araştırmaya göre, yalnızca Gül
lük Körfezinde yılda 100 000 ton balık üretilebileceği ortaya konulmuştur. 

Balıkçıya ve turizmciye ucuz mazot bir an önce devreye girmeli ki, komşumuz Yunanistan'la 
ve diğer Akdeniz ülkeleriyle turizmde ve balıkçılıkta rekabet edebilme şansını yakalayabilelim. 
Bunun millî gelirimize yapacağı katkı payı 7,5 milyar dolardır. 

Ülkemizde, Güllük gibi onlarca körfez ve lagün vardır. Ülkemizin, balık yetiştiriciliği açısın
dan, bir Japonya, bir Norveç ve hatta, bizden beş yıl sonra başlayıp bizim üretimimizi geçen yıllar
da ikiye, üçe katlayan bir Yunanistan olmaması için hiçbir neden yoktur. Yeter ki, bürokratik aksak
lıklar giderilsin. 

Şu anda sektörün, yatının, üretim ve pazarlama aşamasında birçok problemi vardır. Bunları, 
sırasıyla, sayın milletvekillerime anlatmak isterim: 

1 - Yatınm aşamasında: Su ürünleri yarınını yapacak olan müteşebbisler her şeyden önce bürok
ratik engellerle karşılaşmaktadırlar ki, bu da, bakanlıklararası koordinasyonun hâlâ sağlanamamış 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

1380 sayılı Kanunla buna bağlı tadil getiren 3288 sayılı Su Ürünleri Kanununun 5 inci ve 6 ncı 
maddeleri uyannca, Tanm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tapu ve Kadastro, Liman Başkanlığı ve 
Sulh Hukuk Hâkimliğinin belirlediği 3 bilirkişiden oluşan 7 kişilik bir komisyon marifetiyle istih
sal sahalan belirlenir ve kroki, Resmî Gazetede yayımlanır. 

Su ürünleri üretimi için Resmî Gazetede ilanı yapılan bu istihsal sahalannda, aynı kanunun 13 
üncü maddesine uygun olarak yapılan projelerin, bakanlıkça onaylanmasıyla kiralama hakkı doğar. 
Kiralama işlemleri ise, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Maliye Bakanlığının 160 sıra 
no'lu genelgesi doğrultusunda yapılmaktadır. Yasal prosedürler ne ise, yerine getirilmektedir. 
28.5.1986 tarihli ve 3288 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde "üretme havuzu kurulacak istihsal yer
leri, istisnaî olarak, otuz seneye kadar kiraya verilebilir" hükmü mevcuttur. 8.9.1983 tarihli ve 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 65 inci maddesinde ise, avlak yerlerinin beş yıla, üretim tesislerinin 
ise onbeş yıla kadar kiraya verilebileceği belirtilmektedir. Uygulamada ise, projeli üretim tesis-
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lerinin kiraya verilme süresi, otuz yıl değil, onbeş yıl da değil, beş yıla düşürülmüştür, hatta 
tamamen durdurulmuştur. Oysaki, Tanm Bakanlığı projeyi onaylarken, proje süresini onbeş veya 
otuz yıla göre fızibl bularak onaylamış ve yatırımcı, yasaya güvenerek bu işe girişmiştir. Yoksa, hiç
bir yatırımcı, üç beş yıllık bir müddet için bu riske asla girmez. 

Su ürünleri teşkilat kanununun çıkarılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığının kendi hazır
ladığı kira sözleşmesinin 23 üncü maddesinde "fesihten önce Tanm Bakanlığının görüşü alınır" 
denilmesine rağmen, uygulamada buna da uyulmamaktadır. 

Deniz balıklan yetiştiriciliğinde yaşanan bir başka sorun da, 3621 sayılı Kıyı Kanununun uy
gulamasında çekilen sıkıntılardır. Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinde, kıyıda su ürünleri, üretim ve 
yetiştirme tesislerinin yapılmasına izin verilirken ve su ürünleri yetiştirme projelerinin incelenmesi 
ve onaylanmasında, yasal olarak Tanm Bakanlığı yetkili olmasına rağmen, tanm il müdürlükleri 
kıyıdaki icraat komisyonlanna dahi alınmayarak devredışı bırakılmaktadır. Oysaki, imann yetki 
alanı kıyıyı bağlar, denizi asla bağlamaz. 

2872 sayılı Çevre Kanunu çıkanlıncaya kadar, çevre korumadaki en büyük dayanak, Su Ürün
leri Kanunu idi. Bu çerçevede, günümüzde Su Ürünleri Yönetmeliğine göre, kirliliğin yasal kriter
leri belirlenmiştir. Dolayısıyla, bir su ortamının kirliliğe muhatap olup olmadığı, bu yasal çerçevede 
değerlendirilmelidir. 

Kültür balıkçılığının yoğun olarak yapıldığı Muğla İlinde 1996 yılında Muğla Sağlık Müdür
lüğü ve Tanm il Müdürlüğünün 187 adet numune alarak ayn ayn yaptıklan ölçüm ve analizlerde, 
kafes balık yetiştiriciliğinin kirliliğe sebep olmadığı görülmüştür. Oysaki otel ve site önlerindeki or
ganik birikimin, balık çiftliklerinden 4 kat daha fazla olduğu, katı madde yönüyle yaklaşık 53 kat 
fazla olduğu anlaşılmıştır. 

İçsulanmızdaki durum da pek farklı değildir. Şöyle ki: İçsularda üretim yapacak olan bir 
müteşebbis, daire daire dolaştınlarak işten bezdirilmekte, tek bir birimde çözümlenecek sorunlara, 
bakanlıkların daireleri arasında dolaştınlarak zaman israfına dayalı çözüm bulunmaya çalışılmak
tadır. Aynı zamanda yapılan müracaatlar kısa sürede değerlendirilmeyip yatınmcı bezdirilmektedir. 

İçsu kaynaklannın sahibi, yasal olarak, hâlâ belirsizlik içindedir. Devlet Su İşleri "su kaynak
lannın sahibiyim" derken, Orman Genel Müdürlüğü "ben sahibiyim" demekte, Hazine ise kaynak 
alanlannın bulunduğu yerleri kiralama hakkına sahip olduğunu açık seçik yaptınmlarla ortaya koy
maktadır. Bu çokbaşlılık içinde olan, yatınmcı ve işletmeciye olmaktadır. Su kaynaklannın gerçek 
sahibinin kim olduğunu belirtir yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. 

Alabalık üretimi projelerini tasdik ederek onaylayan bakanlık, bu tür su kaynaklannın sahibi 
olarak hareket etmelidir. 

2- Üretim aşamasında; işletmeler arasında yumurta ve yavru alışverişin, balık hastalıklannın 
önlenmesi için, kesenkes kontrole tabi tutulmalı, bakanlıkça yurtiçi veteriner hekim sağlık raporuna 
önem verilmelidir. Şu anda doğadan yavru balık toplama sorunu büyük ölçüde aşılmış; modern 
tesislerde yavru yapılmaktadır. 

Bilimsel açıdan ele alırsak, bir levrek veya çipura anacı yılda yaklaşık 600 000 adet yumurta 
bırakır ve bu yavrulardan ancak 1 adedi soframıza ulaşır. Diğer yavrular ise, doğal besin zinciri için
de tabiattaki diğer canlılar tarafından ve doğal seleksiyon nedeniyle yok olurlar. Üreticilerin yavru 
yakalama iznine sahip olmaları halinde, yavruların bir kısmı pazara ulaşmış olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun, sözlerinizi tamamlayın. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Bu da, ülke ekonomisi açısından kazanç demektir. 

Zamansız yasaklama, serbest bırakmalardan bir an önce vazgeçilmeli, bununla ilgili yasal düzen
lemeler yapılmalıdır. 

Su ürünleri sektörünün rahat nefes alabilmesi için, su ürünleri teşkilat kanunu bir an önce 
çıkarılmalı, kira yönetmeliği Tarım Bakanlığı bünyesinde oluşturulmalı ve her şeyden önce, su 
ürünleri genel müdürlüğü zaman geçirilmeden kurulmalıdır. 

Yine en önemli konulardan biri de, referans laboratuvarlan modern ve ihtiyaçlara yanıt 
verebilecek konuma getirilmeli, kalifiye personel yetiştirilmesine önem verilmelidir. Ayrıca, Kuzey 
Kıbns Türk Cumhuriyetine gerekli teknik destek sağlanarak balık ihraç eder duruma gelmesi sağ
lanmalıdır. 

Pazarlama aşamasında balık tüketiminin yaygınlaştırılmasının sağlıklı bir nesil yaratmak için 
gerekli olduğu tüm bilimsel örgütlerce kabul edilmektedir. Ülkemizde balık tüketiminin artması için 
balık tüketimini teşvik eğitimleri verilmelidir. Unutmayalım, Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültür
dür, kültürün temeli de beslenmedir. İhracatçılarımız da eğitilmeli, haksız rekabet etmeleri engel
lenmeli, kooperatif ortaklarının, ürün pazarlamasında, ferdî davranışlarının önüne geçilmelidir. 

Belli günlerde, balık ihracatına özel kargo uçakları tahsis edilmelidir. Çalışmalarımız, ülkemiz 
ve üreten insandan yanadır. 

Sektörün başarısı ülke için bir kazanç olacağı umuduyla Yüce Heyete teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak maddeyi destekliyor, olumlu oy kullanacağımızı beyan 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, süre doldu, uzatma kararı almanız lazım. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bugün alınan karara göre ara verme yetkisi Meclis Başkan

lığımıza tanınmıştır; o nedenle, 19.30'a doğru ara vermeyi düşünüyorum. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Haklısın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, yeni bir düzenlemeyle karşı karşıyayız; ama, Turizm eski Bakanı 

olarak, neyi düzenlediğimizi, size, burada kısa bir süre içerisinde anlatmaya çalışacağım. 
Balık çiftlikleri, Türkiye'de, şimdiye kadar hiçbir organizasyon, hiçbir plan gözetilmeden Tür

kiye'nin hemen hemen bütün sahillerinde ve özellikle de turizm bölgelerinde turizmimize ciddî bir 
sekte vuracak boyutlarda geliştirilmiştir. 

Turizm Bakanlığı, bir bölgede turizmin gelişmesi için yol açar, elektrik getirir, oradaki diğer 
düzenlemeleri yapar; bir bakarsınız ki, sabah, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir balık çiftliğine izin 
vermiş; çünkü, bu balık çiftliğinin, yola, suya ve elektriğe ihtiyacı vardır. Turizm Bakanlığının 
getirdiği bu hizmetlerin, turizm için getirdiği bu hizmetlerin olduğu yer, siz, bir sabah kalktığınız
da -üç beş gün sonra- kokudan geçemeyeceğiniz, deniz kirliliğinden ve toksitlenmeden şikâyet 
edeceğiniz bir çevreye dönüşür. 
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Şimdi, bu yasanın 1 inci maddesine baktığımızda, bu izin yetkisinin, tümüyle, Tanm ve Köyiş
leri Bakanlığına verildiğini görüyorum ve bunun, Türkiye için, Türkiye ekonomisi için çok yanlış 
bir karar olduğuna inanıyorum. Neden derseniz; Tanm Bakanlığı, başanyı, kendi başansını, bu 
konuya ilişkin olarak, ne kadar fazla balık çiftliği açarsa ona bağlayacaktır. Şimdi, böyle olduğu tak
dirde de, çevre veya çevreyle ilgili bakanlığın görüşü alınmadan, Turizm Bakanlığının görüşü alın
madan verilecek balık çiftliği açma ruhsatlan, sanıyorum, bizim bu yasada öngörmeye çalıştığımız, 
istediğimiz, arzu ettiğimiz sonucu bize getirmeyecektir. Belli bir süre sonra, sistem tersine dönerek, 
balık üretme uğruna, Türkiye'nin daha fazla döviz kaybetmesine, Türkiye'nin çevre kalitesinin, 
deniz kalitesinin giderek düşmesine neden olacaktır. Ne yapılmalıdır diye sorulduğunda da, bu üç 
organın, Tanm Bakanlığımızın, Turizm Bakanlığımızın ve Çevre Bakanlığımızın bir araya gelerek 
bu izni mutlaka vermesi lazım. Bu, verilmediği takdirde, büyük sorunlarla karşılaşınz; şu anda da 
bu sorunlar vardır. Onun için, yapılması lazım gelen, tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, her şeyden 
önce, bir kıyı planlaması, deniz kıyısının planlamasını yapmamız lazım. Nerede ne yetişecek, 
nerede turizm tesisleri kurulacak, hatta, nerede su kayağı yapılacak, nerede diğer deniz sporlan 
faaliyetleri yapılacak bunların belirlenmesi lazım. Nasıl, karayollannda birtakım işaretlerle, bazı 
olaylan, biz, kullanıcılara haber veriyor veya yasaklıyor veya serbest bırakıyorsak, sahillerde de, 
kıyılarda da bunu yapmamız lazım. Bu şekilde Tanm ve Köyişleri Bakanlığının yetkisine verilecek 
böyle bir girişim, sanıyorum, Türkiye için yararlı olmayacaktır. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler...Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler...Teşek
kür ederim, Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3.- 1380 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve bilimsel yönlerden bölgeler, mevsimler, 
zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflar bakımından konulacak 
yasak, sınırlama ve yükümlülükler yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Kemal 
Demirel; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA KEMAL DEMİREL(Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Su 
Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansının 3 üncü maddesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygı ve sev
giyle selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, Marmara Denizinden örnekler vererek durum tespiti yapmak istiyorum. 
1966 yılından bu yana, Marmara Denizinde bilgisizlik ve denetimsizlik sonucu, birçok balığın 

nesli tükendi. Çok güçlü ışık üreten, jeneratör ihtiva eden balıkçı teknelerinin bu güçlü ışığı sayesin
de, gerektiğinden fazla, 100 ton civannda uskumru balığının avlanması ve ihtiyaç fazlası olan bu 
balığın satılmaması nedeniyle denize dökülmesi sonucu uskumru balığının nesli tükendi. 
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1976 yılında, Su Ürünleri Yasasıyla, 15 kilogramdan küçük kılıçbalığının zıpkınla vurulması 
yasaklandı; ancak, bu yasayı da delmeyi başardılar; böylece, kılıçbalığının da nesli tükendi. 

1980 yılında, balıkçı tekneleri daha büyüdü ve radarlar üretildi. Bu dönemde de, havyarlı kol
yoz balığını, yine, gereksinimden fazla, 80-100 ton civarında avladılar; pazarlayamadılar; denize 
döktüler. 

1981 yılında da, Japonya'dan, su ürünleri karşılığında sonar aleti aldılar, denizi talan etmeye 
devam ettiler. 

Trol balıkçı gemilerinin, Marmara Denizinde avcılığı yasak olmasına rağmen, trol aletlerini İs
tanbul'da mühürletip Çanakkale'de açtırması gerekiyorken, denetimsizlikler sonucu, bir akvaryum 
balık üretim gölü olan Marmaranın su ürünlerinin neslini tüketmeye devam etmektedirler. 

Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, koruma altına aldığı bölgelerde avlanma zamanını beklerken, 
bizim denizlerimizi tüketenler, oralara da ulaştılar. Adı geçen ülkelerin yetkilileri, bir kısmını 
yakaladılar, bir kısmının teknesini hatırdılar. 

Belirttiğim cihazlarla ve avlanma yasağı bulunan zamanlarda avlanmaya devam edilirse, çok 
kısa yıllar içinde, Marmara Denizinin, deniz taşımacılığından başka bir işe yaramayacağı kesindir. 
Veriler, geçmişte, Marmara Denizinde 80 civarında su ürünü çeşidi olduğunu gösteriyor; oysa, 
günümüzde, 8 çeşit su ürünü yaşam mücadelesi vermektedir. 

Ülkemizde su ürünleri potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen, su ürünlerinin ülkemizde 
üretimi ve tüketimi istenilen düzeyde değildir. Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına yıllık 23 kilo 
balık tüketilirken, Türkiye'de tüketimin 7,5 kilo düzeyinde olduğu belirtilmektedir; ancak, sağlıklı 
bir beslenme rejiminin oluşabilmesi için, bunun, en az iki üç katı artırılması gerekmektedir; ancak, 
bu üretim ve tüketim artışının desteklenmesi, bugüne kadar, devletimizin gereken ilgisinden yoksun 
kalmıştır. Devlet, hem finansal destek anlamında hem de denetim hizmetleri anlamında ilgisiz dav
ranmaktadır. Bu ilgisizliğin nedenlerinin başında, balıkçılığın hangi kurumlara tabi olacağının belir
sizliği gelmektedir. Balıkçı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde çiftçiyle aynı statüdedir ve 
gerekli izinleri bu bakanlıktan alır; ancak, denetleme ve kontroller, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından yapılmakta, çift başlı bir durum oluşmakta ve zaman zaman, iki kurum arasında boşluk
lar doğmaktadır. Bu durumun, Batılı ülkelerdekine benzer bir biçimde düzeltilmesi gerekmektedir. 

Bugüne kadarki yasal düzenlemeler ve denetlemeler, denizlerimizdeki talanı önlemeye yeterli 
olamamıştır; denizlerimiz çölleşmeyle karşı karşıya bulunmaktadır. Trolcülük, dip tarama, kıyılar
dan kum ve çakıl çalma gibi uygunsuz faaliyetler, sualtı ekolojisine geriye dönüşü olmayan zarar
lar vermekte ve Türkiye kökenli birçok balığın neslinin tükenmesine yol açmaktadır. Görüşmekte 
olduğumuz bu yasa tasarısıyla birlikte, denizlerimizi tehdit eden bu talan karşısında cezalar ağırlaş
tırılmıştır. Cezalann ağırlaştırılmış olması, uygunsuz avcılık yöntemlerinin kullanılmasını önlemek 
açısından caydırıcı olacaktır; ancak, cezalar, yalnız başına caydırıcı olamaz. Balıkçılık sektörünün, 
sübvansiyon ve kredilerle desteklenmesi; yani, içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan kurtarıl
ması gerekmektedir. Balıkçılık sektörünün örgütlenmesi teşvik edilerek, balıkçıların kendi geçim 
kaynaklarını korumaları sağlanmalıdır. 

Görüştüğümüz tasarının 3 üncü maddesiyle Su Ürünleri Kanununda yapılan değişiklikle, su 
ürünleri istihsalinde uygulanacak kriterlerin, yasakların ve yükümlülüklerin yönetmelikle düzenlen
mesi öngörülmüştür. Bu yönetmeliklerle birlikte su ürünlerinde avlanma ve üretim için standartlar 
belirlenmiştir; bu standartların uygulanması, ekolojik dengelerin korunması ve balıkçılık sektörün
de istikrarlı bir büyümenin sağlanabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Denizlerin hepimizin 
olduğunu asla ve asla unutmamamız gerekir. Su ürünlerinin nesillerini tüketenlerle mücadele etmek, 
hepimizin aslî görevi olmalıdır; aksi takdirde, gelecek nesillerimize bunu anlatamayız diyorum. 

Olumlu oy kullanacağımızı belirtiyor, hepinize, sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirel. 

Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- 1380 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 32. - Bu Kanunda yer alan mahkemece yerine getirilecek görevler zaruret görülmeyen 
hallerde sulh ceza mahkemelerince onbeş gün içerisinde evrak üzerinden inceleme yapılarak karara 
bağlanır." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin Üs

tün; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 32 nci maddesinde değişiklik yapan tasarının 4 üncü maddesi 
hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla 
selamlarım. 

Ülkemizde, sahipsiz kalan sektörlerin başında gelen su ürünlerinde, yaşanan önemli sorunlar 
var. Bu sorunları madde madde irdeleyecek olursak, su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak olan potan
siyel alanlar çevre düzeni planlannda belirtilmesine rağmen, bu alanlarda, hâlâ, yasal sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Müteşebbislerin, yasal işlemlerinin kısaltılması ve hemen faaliyete geçmeleri için, 
belirtilen alanlardaki sorunlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı öncülüğünde, hemen çözüme kavuş
turulmalı ve tekrar problem yaratmayacak şekilde, kalıcı kararlar alınmalıdır; ayrıca, potansiyel 
alanlarda uygulanan işlemler kolaylaştırılmalıdır. 

Su ürünleri sektörü tarafından kullanılan tüm araziler devletten kiralanmakta ve bu alanlara 
ödenen kira bedelleri çok yüksek olarak alınmaktadır. Ayrıca, her işletmeye farklı bedeller uygulan
maktadır. Kiralama rayiçlerinin belirlenmesi yetkisi Tarım Bakanlığında olmasına rağmen, bu yet
ki, geçici bir maddeyle Maliye Bakanlığına verilmiştir. Maliye Bakanlığı da, kira rayiçlerini yüksek 
ve bölgelere göre farklı almaktadır. İşletme maliyeti açısından yüksek olan bu kira bedellerinin, 
Tarım Bakanlığının girişimleri sonucu düşürülmesi ve her işletme için aynı olacak şekilde belirlen
mesi sağlanmalıdır. 

Yatırım yapacak kişilere uygulanan bürokratik prosedürlerin çok uzun sürmesi ve 9-10 bakan
lıktan izin alınması dolayısıyla, işletmenin, üretime iki yıl gibi uzun bir süreden sonra başlayabil
mesi, büyük maddî ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Sorunun giderilmesi için, Tarım Bakan
lığında bir su ürünleri genel müdürlüğü kurulmalı ve yatırımcı müteşebbis, tek bir yere başvurarak, 
tüm işlemlerini müdürlükte halletmelidir. 

Diğer sektörlere uygulanan teşvik ve destek kredilerinin su ürünleri sektörüne uygulanmaması 
ve özellikle ihracat sırasında navlun destek priminin uygulamaya konulmaması, rekabet gücümüzü 
zayıflatmaktadır. Avrupa'daki gibi, sektöre uygulanan uzun ve düşük vadeli krediler Ziraat Bankası 
tarafından uygulamaya konulmalı ve ihracat sırasında da navlun destek primi uygulanmalıdır. Böy
lece, ihracatımızda önemli ölçüde artış olacaktır. Unutulmamalıdır ki, Avrupa'ya sattığımız tek hay
vansal ürün balıktır. 
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İhracat yapılan ülke sayısının az olması ve yeni pazarların bulunmaması, sektörün büyümesine en
gel teşkil etmektedir. Avrupa'ya yapılan ihracat, devlet destek ve işbirliğiyle daha yaygm hale getirilerek 
ülke sayısı artırılmalı ve yeni pazar olabilecek İsrail, Ürdün, Lübnan, Iran ve Suriye gibi ülkelerle ikili 
ilişkiler kuvvetlendirilerek, ülkemize uyguladıkları yüksek gümrük vergileri düşürülmelidir. 

Ülkemizde, ileriye dönük balıkçılık politikası ve planlaması olmadığından dolayı, yatırımcının 
önünü görememesi, bu sektörde, diğer gelişmiş ülkeler arasında yer almamızı engellemektedir. 

Tarım Bakanlığı tarafından, acil olarak, su ürünleri sektörü için, en az on yıllık bir devlet 
politikası ve planlaması yapılarak, üretim kapasitemizi artırmalı ve ihracata yönelik çalışmalar 
geliştirilmelidir. 

1380 sayılı Yasanın, günümüz şartlarına göre eksik ve yetersiz oluşu, Avrupa Birliği uyumu için 
ve sektörümüzün daha iyi ve hızlı gelişmesi açısından, belirtilen yasanın ve diğer yönetmeliklerin, 
günümüz ve daha sonraki yıllara hitap edecek şekilde bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir. 

Şu an sektörde bulunan çoğu işletmenin hiçbirisine, yol, su, iskele ve elektrik gibi altyapı hiz
metleri götürülememiştir. İnsanca üretim yapmak için ve tarımın bir kolu olan bu sektöre de, bu hiz
metlerden yararlanma eşitliği sağlanmalıdır, tanınmalıdır. 

Hammadde ithalatı sırasında uygulanan fon ve vergilerin yüksek olması ve balıkların satışı 
sırasında uygulanan KDV oranlarının yüksek oluşu, sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. İşlet
melerin giderlerinin yüzde 70'ini oluşturan yem hammaddelerine uygulanan vergi ve fonların azal
tılması ve KDV oranlarının düşürülerek, işletme maliyetlerinin azalmasına yönelik tedbirlerin alın
ması gerekmektedir. Bu uygulama, vergi mükellefi sayısının, su ürünleri tüketiminin ve ihracatının 
artmasına büyük fayda sağlayacaktır. 

Daha önceleri denizlerde yetiştiricilik yapan işletmeler, yavru balık ihtiyaçlarım denizlerden 
yakalayarak sağlıyorlardı; fakat, yapılan aşırı avcılık nedeniyle denizlerimizdeki doğal stoklar azal
maya başlayınca Bakanlığımız tarafından bu yasaklanmıştır. Bu gelişmeden sonra, özel yavru 
kuluçkahaneleri, gerekli teknolojik yatırımı yaparak, ülkemizin yavru balık ihtiyacının tamamını 
karşılar duruma gelmiştir. Bakanlığımız, bundan sonra, süresiz olarak, doğal ortamlardan yavru 
balık yakalama işini tamamen kaldırmalı, yavru üretim işini, sürekli olarak özel işletme kuruluş
larına bırakmalı ve yavru balık yakalama yasaklarının takipçisi olmalıdır. 

Gümrük müdürlüklerinin haftasonu (cumartesi, pazar günleri) çalışmamasından dolayı, gerekli 
evraklar cuma gününden yaptırılmaya çalışılmaktadır. Yapılacak yeni bir düzenlemeyle, gümrüklerin, 
haftasonu da çalışmaları sağlanarak, ihracatın önündeki bu önemli sorun ortadan kaldırılmalıdır. 

Avrupa Birliği Komisyonunun, deniz balığı yetiştiriciliğinde en büyük rakibimiz olan Yunanis
tan'a, 100 000 000 euro yardım yapacağı duyumları alınmaktadır. Devletimizin, acil olarak, yetiş
tiricilerimizin bu durum karşısında rekabet gücünü yitirmemeleri için, uzun vadeli ve düşük faizli 
kredilerle desteklemesi gerekmektedir. 

Sektörün sorunları ve çözüm önerileri: 
A- Yasal, idarî ve bürokratik sorunlar: 
1- Genel müdürlük kurulması: 
1971 yılında -yani, bundan 32 yıl önce- Tarım Bakanlığı bünyesinde Su Ürünleri Genel Müdür

lüğü kurulmuştu. 2002 yılında ise, koskoca sektöre Tarım Bakanlığı bünyesinde mevcut Daire Baş
kanlığı tarafından sahip çıkılmaya çalışılmaktadır. Devleşen balıkçılık ve yetiştiricilik sektörünün 
sorunlarına, dünya ülkeleri balıkçılık bakanlığı kurarak cevap vermeye çalışırken, çok önemli balık
çılık ve yetiştiricilik potansiyeline sahip ülkemizde, daire başkanlığıyla sektörü kucaklamak ve 
sorunlarını çözmek asla olası değildir. En kısa zamanda, Tarım Bakanlığı bünyesinde yalnızca su 
ürünlerine bakacak bir genel müdürlük kurulmalıdır. 
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2- 1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının günün koşullarına cevap verecek şekilde değiştirilmesi: 
Balıkçılığımızı ve su ürünleri yetiştiriciliğini düzenleyen kurallar, 1380 sayılı Yasa ve buna iliş

kin tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Ancak, 1380 sayılı Yasa ve bu yasaya bağlı tüzük ve 
yönetmeliklerin, günün ihtiyaçlarına yıllardır cevap vermediği bir gerçektir. Ayrıca, bu Yasa, Av
rupa Birliği balıkçılık ve yetiştiricilik yasalarıyla ilgili uyum göstermemektedir. Bu nedenle, günün 
koşullarına cevap verecek ve Avrupa Birliği yasalarıyla tam bir uyum içerisinde olup, globalleşen 
dünyada, ülkemiz balıkçılık sektörünü en doğru ve etkili biçimde yönlendirebilecek yeni bir yasanın 
acilen çıkarılması gerekmektedir. 

3- Görev, yetki ve sorumlulukların tek merkezde toplanması: 
Su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili her türlü yatırım, uygulama, pazarlama, ihracat ve benzeri ak-

tiviteler için Turizm, Çevre, Kültür, Orman, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Tarım Bakanlıkları ile 
belediyeler ve Anıtlar Yüksek Kurulundan izin almak gerekmektedir. Yetiştiricilik konusunda 
yatırım yapacak bir müteşebbis, iki yıla yakın süre boyunca, sadece izin alabilmek ve bürokratik iş
lemleri yerine getirebilmek için savaş vermektedir. Bugüne kadar çıkarılmış beş yıllık kalkınma 
planlarında "denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği sonuna kadar teşvik ve himaye edilecektir" denil
mektedir. Bu mudur yatırımcıyı teşvik ve himaye etmek?! 

Bürokratik engeller, konuya sahip çıkmak için yanşan ve işleri yokuşa sürmekten ve karıştır
maktan başka iş yapmayan 8 bakanlık ve 2 kuruluşun olumsuz karar ve uygulamalarıyla, sektör, 
henüz doğmadan ölecektir. 

Bu nedenle, tüm görev, yetki ve sorumluluklar tek merkezde toplanmalı ve tüm sorunları 
çözülmüş paket projeler yatırımcıya sunulmalıdır. Bu merkez, Tarım Bakanlığı içerisinde kurulacak 
bir genel müdürlük olabilir. 

4- Su ürünleri yetiştiriciliği icra kurulunun kurulması: 
Birleşmiş Milletler kurallarına göre, bir sektörün sesi durumunda olan sivil toplum örgütlerinin 

katılımı, görüşü ve onayı alınmadan, o sektörle ilgili devlet kararlan almak doğru değildir. Katılım
cı devlet anlayışı içerisinde, sektörümüzü, su ürünleri sektörünü temsil eden sivil toplum örgüt
lerinin katkısı olmadan, hiçbir endüstri için politika yapılmadığı, sağlıklı kararlar alınamadığı bir 
gerçektir. Kısacası, balık üreticisinin problemlerini ve çözümlerini, kendisinden daha iyi kimse 
bilemez. 

Bu nedenle, Tanm Bakanlığı, su ürünleri genel müdürlüğü, sektörün sivil toplum örgütleri 
(vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar) konuyla ilgili üniversitelerin üst düzey yetkililerinin iş
tirakiyle bir icra kurulu oluşturulmalı ve bu kurul, yılda en az bir defa toplanarak, kısa, orta ve uzun 
vade için devlet politikalannı tespit etmelidir. 

5- Birlik-üst birlik yasasının çıkanlması: 
Su ürünleri yetiştiricilerinin arzulanan ve hedeflenen biçimde gelişebilmelerinin ilk şartı, ger

çekçi ve etkili bir biçimde örgütlenebilmelerine bağlıdır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Bunlann maddeyle ne ilgisi var?!. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - Bilmiyorsunuz, bilgilendiriyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Üstün, buyurun; konuşmanızı tamamlayın. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - Ancak bu şekilde sektörlerinin dirlik ve düzenini sağ

layarak ses getirebilirler, haklannı ancak örgütleriyle koruyabilirler veya alabilirler. 
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Ayrıca, son derece yeni olan su ürünleri sektörünü, kamuoyuna ve medyaya doğru biçimde an
latmak, ancak kurulacak sağlıklı örgütler tarafından mümkün olabilir. Bu nedenle, Parlamentoda 
beklemekte olan birlik yasaları bir an önce çıkarılmalıdır. 

B- Teknik düzenlemeler: 

1- Kaliteli yem ve yavru üretmek: 

2- Yetiştiricilikte kullanılan ilaçların belirlenmesi ve denetimi: 

Avrupa Birliği standartlarına göre, rezüdü analizlerinde, daha önceden ülkemiz balıklarına bir 
ihracat yasağı konulmuştu. 

Bunda en büyük etken, bilinçsizce kullanılan antibiyotiklerdir. Yaklaşık iki yıllık süre sonucun
da, su ürünleri sektörü zor durumda kaldı; sektör, âdeta batma noktasına geldi. Daha sonra, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu çeşitli yasalar ve rezüdü analizlerinin denetime sokul
ması sonucunda, bu olay, şu an gündemden kalktı ve bilinçsiz ilaç tüketimi önlenmiş oldu. 

3- Yeni türlerin yetiştiriciliğine geçilmesi: 
Şu an, kültür balıkçılığında çipura, levrek en büyük ihraç kalemlerimiz. Bunun yanında, 6 yeni 

tür üretim ve deneme aşamasında. Bunların da, yakında piyasaya arz edileceği belirtilmekte. 

4- Kıyılarımızın sektörler bazında planlanması: 

Bu, çok önemli olduğuna inandığım bir konu. Hem deniz ekosistemi hem de kara ekosistemiy-
le bir bütün olarak devrede olan, sınırlan politik, idarî, yasal, ekolojik ve dogmatik koşullara bağlı 
"kıyısal alan" son çeyrek asırdır, yeryüzünün en önemli konularından biri olmuştur. Denizel ortamın 
bellibaşlı 9 sektör tarafından kullanılmasına karşın, kıyısal alanın 51 sektör tarafından kullanılması, 
konunun önemini daha da artırmaktadır. 

Türkiye kıyılan, son yirmi - yirmibeş yıldır, çok yönlü teknolojik, ekonomik ve sosyal içerik
li büyük gelişmeler ve değişmeler yaşamaktadır. Buna bağlı olarak, ülkemizin kıyısal alanı, büyük 
çapta ekolojik hasara uğramış bulunmaktadır. Kıyısal alanlarımızı korumak için, bu alanlarımızı 
kullanan sektörlerce ortak kullanım ilkelerinin benimsenmesi ve kıyılanmızı kullanacak sektörler 
için planlamalann yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkeler
ce, kapsamlı ve kısmî kapsamlı olarak uygulanan "kıyısal alan idare ve yönetimi" modelinin, 
kurulacak olan bir devlet kuruluşu aracılığıyla ülkemizde de faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak maddeye olumlu oy kullanacağımızı belirtir, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlanın. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üstün. 

Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.28 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

125 sıra sayılı kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3.-Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri; Tarım, Or
man ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Tasarının 5 inci maddesini okutuyorum: 

MADDE 5.-1380 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Koruma ve kontrol 

Madde 33. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili 
teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsulann koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile 
emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatlan mensupları, belediye 
zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve 
jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu 
Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt 
varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bun
ları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adlî mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan 
hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Antalya Millet
vekili Sayın Nail Kamacı; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; Su 
Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 5 inci maddesi üzerinde, 
Grubum adına söz almış bulunuyorum; tümünüzü saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, bir konunun altını çizmek istiyorum. İktidar Partisi sözcüsü arkadaşım, balıkçılarla 
ilgili mazot indirimindeki uygulamanın çok sevindirici olduğunu söyledi. Doğrudur; eğer böyle bir 
uygulama bugünden başlamış olsaydı, gerçekten sevindirici olabilecekti; ancak, 1 Ocak 2004 
tarihinden itibaren başlayacaktır. Balıkçılarımız, bugünlerde avlanmaya devam etmektedirler; o 
yüzden, bugünlerde başlamasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu, eğer, bugünden başlatır
sak, sizler de bu konuda olumlu bir puan almış olacaksınız değerli arkadaşlar. 
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Değerli arkadaşlar, bu tasarının en önemli maddelerinden bir tanesi, koruma ve kontroldür. 
Türkiye'de, maalesef, bu konularda, işletme açılır, uygulamaları yapılır; ancak, koruma ve kontrol 
yapılmaz; bunu, denizlerimizde görmek mümkün, içsularımızda görmek mümkün, ormanlarımızda 
görmek mümkün, tarım alanlarımızda görmek mümkün. Yıllardan beri, iç kısımlanmızdaki evsel 
atıklarımızı ve endüstriyel atıklarımızı akarsulanmıza bırakarak, maalesef, balıkçılık sektörüne 
önemli bir darbe vurmuş bulunuyoruz; bunu, aynı şekilde turizm alanlarında görmekteyiz. Altyapısı 
olmayan alanlarda turizm alanları açarak denizlerimize evsel atıkları bırakarak deniz kirliliğine 
sebep olmaktayız; bu da, balıkçılık sektörümüzü olumsuz şekilde etkilemektedir. 

21 inci Yüzyılın en önemli sektörlerinden bir tanesi gıda sektörüdür; bence, olmazsa olmaz 
kurallardan bir tanesi. Insanlann beslenmeye, önemli şekilde beslenmeye ihtiyacı var. Dünya 
nüfusu artış gösteriyor. Bunun için, gıda sektörü ihmal edilemeyecek derecede önemli bir sek
törümüzdür. Bunun yolu da -gıda sektörünün en önemli maddesi de- bence, üç tarafı denizlerle çev
rili ülkemizde, akarsulan olan ülkemizde, balıkçılık sektörünün geliştirilmesi, korunması ve kontrol 
edilmesidir. Yıllardan bu yana, iki kuruş kazanacağız diye, deri sektörünün biyolojik atıkları akar
sulanmıza aktanldı ve altyapısı yapılmadı, antma tesisleri yapılmadı. Tanm ürünlerine kontrolsüz 
şekilde verilen tanm ilaçlan, maalesef, hem sulak alanlanmızı hem akarsulanmızı hem de deniz
lerimizi kirletti. 

Yine, bunun yanında, 1970'li yıllarda başlatılan uygulamayla, 1 metrekare daha fazla tanm 
alanı elde edebilmek için, yüzlerce, binlerce metrekarelik sulak alanlan, maalesef kuruttuk. Şimdi, 
sulak alanlan tekrar oluşturmaya başladık; çalışıyoruz. Geçen gün arkadaşlanmızla beraber Av-
lan'daydık, Elmalı Avlan Gölünün yeniden canlanmasıyla ilgili projeyi görmeye gittik; çok güzel 
oluşmuş. Bu arada, Bayındırlık Bakanına iletilmek üzere, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: O 
göl oluşuyor; fakat, içinden geçen karayolunun, hâlâ, yeniden yapılmasına devam edilmekte. O 
yolun, bir an önce, eski alanına kaydınlmasına ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, gölleri ve baraj lanyla, 
su ürünleri bakımından şanslı bir ülkedir; ancak, bu şansını iyi şekilde kullandığını söyleme şansına 
sahip değiliz. Su ürünlerini iyi yetiştirebilmek için, üretim tekniğini, korumasını ve tüketimini iyi 
yapmalıyız. Ülkemizde, diğer konularda olduğu gibi su ürünlerinde de bir kaos yaşanıyor. Kaynağın 
kapasitesinin çok üzerinde olan balık avcılığı ve mevcut yapılanma, balıkçılığımız açısından olum
suz sonuçlar doğurmuştur. Av filosu fazlalığından dolayı, verimli avcılık yapılamaz duruma gelmiş
tir. Bunun doğal sonucu olarak, balıkçılar, aşın avcılığa yönelmiş ve kaynak büyük bir tahribat gör
müştür. Başlangıçta üretim artışı, yönetimlerce, balıkçının kalkınması olarak değerlendirilmiş; oy
sa, kaynağın kapasitesine göre balıkçılık sisteminin oluşturulması gözardı edildiğinden, balıkçılık 
sektörü açısından hatalı kararlann verildiği bir dönem olmuştur. 

Son onbeş yıldır ise, ülke balıkçılığında değişik bir tablo ortaya çıkmıştır. Doğal stoklann 
azalışı nedeniyle, önce içsularda, daha sonra kıyılarda balık yetiştiriciliği yaygmlaştınlmıştır. Deniz 
ürünleri yetiştiriciliği, özellikle Güney Ege'de, Karadeniz'de ve dikkat çekici şekilde Akdeniz'de 
önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Türkiye, çağdaş bir balıkçılık yönetimine sahip olamadığı için, aqua kültür altsektörü de sıkın
tılı bir dönemden geçmektedir. Deniz ortamı, çok değişik sektörlerin müşterek kullanım alanı ol
ması nedeniyle, çatışma ortamını da beraberinde getirmiştir. Oysa, tüm hükümetler, hem toplum-
lann besin gereksinimlerini hem de çok iyi bir istihdam alanı oluşturduğu için, aqua kültürü, sür
dürülebilir besin güvenliği açısından desteklemek zorundadır; ancak, ülkemizde kıyısal zonun 
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korunması ve kullanılması çağdaş yaklaşımlardan uzak bir şekilde yönlendirildiğinden ve bu zonun, 
nasıl ve hangi sektörler tarafından, ne gibi kurallar çerçevesinde kullanılması gerektiğiyle ilgili yasal 
düzenlemeler bulunmadığından, ülkemiz aqua kültürü bu karmaşadan olumsuz olarak etkilenmiştir. 

Türkiye'de, kıyısal zon ve denizi kullanan tüm sektörlerin idarî yönetimlerince, işbirliği içinde, 
çok yönlü kullanım planlaması ilkesi oluşturulamadığı sürece, balık yetiştiriciliği sektörü, kendini 
darboğazdan kurtaramayacaktır. Tüm bu sebeplerden, doğal kaynaklan işleten, ayrıca yetiştiricilik 
yapan balıkçılık sektörü çağdaş bir yönetim yapılanmasına gidemediği sürece sorunlarının çözümü 
mümkün gözükmemektedir. 

Ülkemizde kültür balıklarının üretimi 67 000 ton, deniz balıklarının üretimi 465 000 ton, diğer 
deniz ürünleri 19 000 ton, içsu balıklan üretimi ise 43 000 ton olmak üzere, denizlerimizden ve iç-
sulanmızdan 2001 yılında toplam 594 000 ton üretim sağlanmıştır. Diğer ülkelere bakıldığı zaman, 
gerçekten, çok geride kaldığımızı görmek mümkün. 

Doğal kaynaklardan avcılık yoluyla elde edilen ürün miktanmn sınırlı olması nedeniyle mev
cut stoklar zorlanmış, yeni kaynaklann araştınlması zorunluluk haline gelmiştir. 

Su kaynaklarının sahibi hâlâ belirsizlik içindedir. Daha önce, 1984 yılına kadar genel müdür
lük düzeyinde hizmet vermiş olan Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, o tarihten sonra, Koruma ve Kon
trol Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlığı düzeyine indirilmiş, Tanmsal Araştırma ve Geliştir
me Genel Müdürlüğü ise, yine, daire başkanlığı düzeyinde yeniden şekillendirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yıllardan beri uygulanan bir sistem vardır. Eğer bir yeri korumak 
istemiyorsanız, düzenlemek istemiyorsanız, beş on tane ilgili kuruluşa yetkiyi, sorumluluğu verir
siniz, o ilgili ve yetkili kuruluşlann, topu birbirlerinin üzerine atarak bu korumayı hiçbir zaman yap
mamalarını sağlarsınız. Eğer bir ülkede, bir kurumda iş yapmak istemiyorsanız; ama, yapar gibi 
görünmek istiyorsanız, yetkileri değişik şekilde dağıtıp işi yokuşa sürersiniz. 1380 sayılı Yasayı 
değiştiriyorsunuz; ama, idarî yapılanmayı, yani, Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü kuramıyor, 
yeniden yapılandıramıyorsunuz. O zaman, bu yasa yine aksar, yine tökezler. 

Yine, her şeyde olduğu gibi, su ürünleri konusunda da önemli ölçüde eğitime ihtiyaç var. Su 
ürünleri konusunda mezun olan mühendisler teoriğin yanında pratiği de sahip olmalıdır. Bunun için, 
üniversitelere bağlı su ürünleri fakültelerine, araştırma istasyonlannın kurulması konusunda yet
kiler verilmeli ve araştırma istasyonlan kurmalan sağlanmalıdır. 

İyi bir yetiştiricilik, korumacılık, tüketim, diğer sektörlerde olduğu gibi iyi bir eğitimle müm
kün olabilecektir. Öncelikle -bütün üretici ve tüketicilerle- sürdürülebilir bir balıkçılığın olması, an
cak onun korunmasıyla mümkün olacaktır. 

Su ürünlerinin gelişmesi ve geliştirilmesi için en önemli etken korumadır. Koruma ve kontrol 
tedbirlerine, balıkçılann, yerel yönetimlerin katılımlan -muhtarlann ve belediyelerin- sağlanarak, 
Kara Avcılığı Kanunu Tasarısında olduğu gibi bir Merkez Av Komisyonunun kurulmasında fayda 
vardır. 

Değerli arkadaşlar, -kara avcılığında da, sanıyorum, bundan önceki dönemlerde aynı şekilde 
yürümüştür- yasak avlanmayı önlemek için -Merkez Av Komisyonu örneğinde olduğu gibi- burada 
da bir merkez av komisyonunun kurulmasında fayda vardır. Bu komisyonda, gönüllü kuruluşlardan, 
üniversitelerden, balıkçılık sektöründen ve balıkçılık kooperatiflerinden temsilciler olmalıdır. Bu 
şekilde olabildiği takdirde, bu sektörü koruma şansı vardır. Ancak bu şekilde otokontrol sistemi sağ
lanarak, üretimi artıracak tedbirleri sağlayabiliriz. Yoksa, 13 tane kuruma görev vererek, bu kon
trolü sağlama şansım yakalayamayız. Şimdi soruyorum: Köy muhtan, bekçi, korucu, belediye 
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zabıtası hangi güçle yasak avlanmaya engel olacaktır; mümkün müdür bu; yaptırımı ve etkisi ne? 
Diyoruz ki, denizin içinde yasak avlanma var; bunu, önlemesi mümkün değil. 

Koruma ve kontrol, önemle üzerinde durmamız gereken bir konudur. Öncelikle, balık üreme 
sahalarını verimli bir şekilde kullanmalıyız. Bakıyoruz, bir işletmeci, en güzel koylarda balıkçılık 
üretimi yapıyor; onun dışında, 4-5 tane daha işletme, ruhsat almadan üretime başlıyor. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce arkadaşlarım bahsetti; bu, Gazipaşa'daki orkinos çiftliğiyle ilgili 
değişik basın organlarında değişik şekilde haberler çıktı. Bunu, bize gönderen de yine bir işletmeci; 
bakın, öbür balıkçılar hakkında ne söylüyor: "Bu yıl içinde, mevcut hükümetin popülist yaklaşım
ları ve destekleri sonucunda, 3 firma daha, Gazipaşa'da gerekli izin işlemlerini tamamlamadan tesis 
kurma işlemine başladı." Şimdi soruyorum -Sayın Tanm ve Köyişleri Bakanı burada mı; yok- Tanm 
ve Köyişleri Bakanlığından izin almadan bu işletmeler hangi yetkiyle, ruhsatsız ve izinsiz bir şekil
de, burada işletme kurma hakkına sahip oluyorlar?! Bunu yapabilmeleri mümkün mü; yani, bu, dev
lete saygısızlık değil mi?! Kimin adına yapıyorlar bunu; hangi yetkiyle yapıyorlar?! Tabiî ki, eğer, 
biz devlete karşı güçlüyüz diyorlarsa, onu bilmek benim görevim değil; onu bilmek, devletin, 
sorumluların görevi. Şu anda, kimi ruhsatlı, kimi ruhsatsız işletilmeye devam ediliyor. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, Türkiye'de bir havza planlaması yapılmalı. Bu, tarım alanında da 
böyle olmalı, turizm alanında da böyle olmalı, balıkçılık sektöründe de böyle olmalı. Türkiye'de, 
balıkçılık yapılan yerler ayrılmalı, turizm yapılan yerler ayrılmalı, tanm yapılan yerler ayrılmalı ve 
bunlar, daha önceden ilan edilmeli. Herkes, dilediği yerde işletme kurabilme şansını 
yakalayamamalı. Bunun, böyle olmaması lazım; bakıyorsunuz, turizmin en yoğun olduğu yerde, 
kıyıdan hemen 300 metre içeride orkinos çiftlikleri var. Yine, aynı yerden gelen fakslarda, Sahil 
Güvenlik Komutanlığınca, Alanya Çevre Sağlık Müdürlüğünce ve balıkçılar kooperatifince tutulan 
tutanaklarda 10 adet orkinosun kıyılan vurduğu belirtiliyor; ölü orkinoslar. 

Değerli arkadaşlar, üretime karşı değiliz; ancak, sürdürülebilir bir üretim olmalı. Yani, yüz yıl 
sonra da orada balık üretimi yapılabilmeli; yüz yıl sonra da oradaki turizm tesislerinde insanlar 
kalabilmeli; yüz yıl sonra da oradaki tanm işletmeleri domatesi, patlıcanı, biberi üretebilmeli; onu 
yapmalıyız. Yoksa, niye sürdürülebilir bir balıkçılığa karşı olalım ki; öyle bir isteğimiz, talebimiz 
yok. Ancak, herkes, hakkına riayet etmeli, devletin sınırladığı yerlerde görevini yapmalı. 

Değerli arkadaşlar, yine, korumanın bir şekli de, düzenli ve planlı avlanmadır. Bunu 
yapamadığımız zaman, ne bir balığı ne de bir deniz ürününü gelecek kuşaklara aktarma şansı 
olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; avlanmalarda öyle yanlışlıklar yapılıyor ki, gece ışıkla avlanma, 
trolle avlanma bunlardan bazılarıdır. Bazı zamanlarda deniz kıyısına hiç yaklaşmaması gereken trol
ler, özellikle göçmen balıklar geldiği zaman, kıyılara 200 metre, 100 metre yaklaşıyorlar ve 150-200 
metrede avlanma yapıyorlar; ama, sadece olta balıkçılığı yapmak için gelen 315 santimetrelik fiberler 
yakalanıp milyarlarca liralık cezaya uğruyorlar, bu, haksızlıktır ve adaletsizliktir değerli arkadaşlar. 

BAŞKAN - Sayın Kamacı, sözlerinizi toparlar mısınız. 
Buyurun. 

NAİL KAMACI (Devamla) - Tabiî efendim. 
Yine, aynı şekilde, bu alanlan korumak istiyorsak, aynen karada olduğu gibi -gerçi, karadaki 

SİT alanlarını yok ediyoruz; ama, olsun- denizde de SİT alanlan oluşturabilmek şarttır. Deniz
lerimizde de SİT alanlan oluşturalım, üreme alanlan oluşturalım. Bunu yapamadığımız takdirde, 
gelecek kuşaklara balık diye bir şey bırakma şansımız kalmaz değerli arkadaşlar. Bugün, Tür
kiye'de, soframızda en fazla olması gereken balık, maalesef, en az ve en pahalı gıdadır. 
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Değerli arkadaşlar, yine, avlanma zamanında çıkarılan sirkülerlerin ikide bir değişikliğe uğ
ramaması lazım. 2002 yılında, 2 Ağustosta bir sirküler çıkıyor, 11 Eylülde bir daha çıkıyor, 25 Şubat 
2003'te yeniden bir avlanma sirküleri daha çıkıyor. Bunun bir takvimi vardır, bir zamanı vardır; 
balıkların bir üreme zamanı vardır, bir avlanma zamanı vardır. Balıklar, bu üç dönemde de ayrı ay
rı üreyemezler ya! Yani, demek ki, avlanma yapabilmek için, Bakanlığa baskı geliyor. Bana göre, 
bunu önlemenin yolu da, bu konuda bağımsız av komisyonlarının oluşturulmasıdır; bunu yapabilir
sek, balıkçılığımızı ve geleceğimizi kurtarmış oluruz. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kamacı. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sıralarına 

göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 125 sıra sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesinin sonuna aşağıda yer alan cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tuncay Ercenk Osman Kaptan Atila Emek 
Antalya Antalya Antalya 

Osman Özcan Hüseyin Ekmekcioğlu Ensar Öğüt 
Antalya Antalya Ardahan 

R. Kerim Özkan Feridun Baloğlu Nail Kamacı 
Burdur Antalya Antalya 

"Deniz ve içsulann koruma kontrolü için, denizlerde ve içsularda özel koruma alanlan oluş
turulur, özel koruma alanlannın sınırlannın tespiti ve koruma ve kontrol kurallan Bakanlığın üç ay 
içerisinde çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ikinci ve en aykın önergeyi okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 125 sıra sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Atila Emek Ensar Öğüt Tuncay Ercenk 
Antalya Ardahan Antalya 

Osman Özcan Hüseyin Ekmekcioğlu Osman Kaptan 
Antalya Antalya Antalya 

Feridun Baloğlu Nail Kamacı 
Antalya Antalya 

Madde 5.- 1380 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Koruma ve kontrol 
Madde 33. - Tanm ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili 

teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsulann koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile 
emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatlan mensuptan, belediye 
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zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzelkişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve 
jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu kanunla ve bu 
kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt 
varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zaptetmek ve bun
ları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adlî mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan 
hükümler çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Bu kanunda yer alan 
suçların önlenmesine ilişkin koruma ve kontrol görevlerinin yürütülmesinde önerilerde bulunmak 
ve idareyi bu kanunun yasakladığı uygulamalar konusunda bilgilendirmek görevlerini yürütmek 
için Merkez Av Komisyonu ile il av komisyonu oluşturulmuştur. Merkez Av Komisyonu Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlıklarını temsilen l'er, balık üreticileri dernekleri, 
üniversitelerin su ürünleri fakülteleri, bu konuda faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlar ve yerel 
yönetimleri temsilen seçilecek 2'şer üyeden oluşur. İl av komisyonu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
ve Çevre ve Orman Bakanlıklarını temsilen 1 'er, balıkçı dernekleri, üniversitelerin su ürünleri fakül
teleri, bu konuda faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimleri temsilen seçilecek 2'şer 
üyeden oluşur. Bu kurulların çalışma yöntemi, üyelerinin belirlenmesi, yetki ve görevleri Bakanlık 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bu önergeyi işleme alıyorum. 

Komisyon katılıyor mu önergeye? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım?.. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

Koruma ve kontrolün, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerimiz ve yerel yönetimlerimizin de 
aralarında bulunduğu bir yapıda oluşturulması daha demokratik bir yapı ortaya çıkmasını sağ
layacaktır ve aynı zamanda, bu şekilde oluşturulacak otokontrol sistemi denetimi kolaylaştıracaktır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 125 sıra sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının 5 inci maddesinin sonuna aşağıda yer alan cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tuncay Ercenk 
(Antalya) ve arkadaşlan 

"Deniz ve içsulann koruma ve kontrolü için, denizlerde ve içsularda özel koruma alanları oluş
turulur, özel koruma alanlarının sınırlarının tespiti ve koruma ve kontrol kuralları Bakanlığın üç ay 
içerisinde çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenir." 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale, - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım, söz mü istiyorsunuz? 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

Denizlerde ve içsularda da doğal SİT alanları oluşturularak koruma ve kontrol işlevinin daha 
iyi yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. -1380 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir 
"Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları 
Madde 34. - Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır: 
a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması 

mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, en yakın 
Bakanlık laboratuvannda veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye 
veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir. 

Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük maliye 
memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından 
en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır. 

Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli mercilerin 
emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatınhr. Sanığın mahkumiyetinin kesinleşmesi 
halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir. 

Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kul
lanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır. 

b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar 
yedieminde tutulur. 

Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca görül
meyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. 
Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır. 
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c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması 
sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması 
mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır. 

Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su ürünlerinden 
canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler yönetmelikle 
düzenlenir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar 

Öğüt; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Su 

Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bizleri ekranları başında izleyen halkımızı 
ve sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Maddede "zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır" 
denilerek, yapılacak işlemler (a), (b), (c) şeklinde üç fıkrada belirtilmiştir, (a) fıkrasında "zapt edilen 
canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak 
muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar Bakanlık laboratuvannda 
muayene ettirilir" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizin 81 ili var; maalesef, 40'm-
da laboratuvar var, 4 Tinde yok. Bu bilgiyi bakanlık yetkililerinden aldım. İkincisi, su ürünleri genel 
müdürlüğü yok; yani, üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye'nin, su ürünleriyle ilgili bir genel müdür
lüğü yok. Ondan sonra da, denizlerin, akarsuların veya göllerin kirlenmesini gündeme getiriyoruz! 
Onun için, özellikle denizlerimizin, göllerimizin ve akarsulanmızın temiz tutulması lazım; temiz 
tutulması için de, Bakanlıkça buralara acilen laboratuvarlar kurulması, ayrıca, Çevre Bakanlığınca 
da arıtma tesisleri kurulması lazım. 

Maddenin (b) fıkrasında da "zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, 
muhakeme neticesine kadar yedieminde tutulur" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ticaret yapanlar bilir, bir malı yediemine teslim ettiniz; teslim ettikten son
ra biraz da süre uzarsa -hele Türkiye'deki mahkemeleri de göz önünde tutarsak- o teslim ettiğiniz 
istihsal vasıtalarının iki katı yediemin ücreti çıkar. Kesinlikle, ücretsiz olarak Bakanlığın bünyesin
de yediemin müesseseleri kurmak lazım. Eğer, dışarıdaki yediemine verirseniz, vereceğiniz mal
zemenin iki katı, yediemine borçlu kalırsınız; çünkü, mahkemenin neticesini beklemeniz lazım. 
Mahkeme de, Türkiye'de, maalesef uzun sürmektedir. 

Değerli arkadaşlar, önemli olan denizlerin, göllerin, akarsuların temiz olmasıdır; ancak, ne yazık 
ki, Türkiyemizde, maalesef, denizlerimiz, göllerimiz ve akarsularımız kirli vaziyettedir. Şimdi, Av
rupa'yı ele alırsak, Fransa ve Almanya'dan geçen, Hollanda'dan denize dökülen Ren Nehri, pırıl pırıl, 
tertemiz, dibi gözüküyor. Nehrin her türlü su ürünü var; ama, aynı Avrupa, Tuna Nehrini, her türlü 
pisliğiyle getirip Karadeniz'e döküyor. Bu ne kadar kötü bir şey. Avrupa, hem öyle yapıyor hem böy
le yapıyor! O nedenle, Karadeniz'i kurtarmak için Sayın Bakandan ve yetkililerden rica ediyorum, 
derhal, Tuna Nehrindeki kirletilmenin durdurulması, arıtma tesislerinin kurulması lazım; yoksa, has
ret kaldığımız hamsiye daha çok hasret kalırız. Karadeniz'i temiz tutmamız lazım. Türkiye'de, Mar
mara Denizi başta olmak üzere tüm denizlerimizde su kirliliği had safhada; su ürünlerimiz yok. 
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Değerli arkadaşlar, bölgemden bir örnek vereceğim. Van Gölünden sonra doğuda en büyük göl, 
Ardahan'ın Çıldır İlçesindeki Çıldır Gölüdür. Kenerbel Köyünde Aktaş Gölümüz var; bir de, Kura 
Nehrimiz var Ardahan'da. Belediyenin arıtma tesisleri olmadığı için, yeteri derecede kanalizasyonu 
olmadığı için, Belediye Başkanı çaresiz kaldığı için, Ardahan'ın kanalizasyonu olduğu gibi güzelim 
Kura Nehrine veriliyor ve Kura Nehrinden hayvanlar su içiyor, kanser oluyor ve ölüyor, insan durur 
mu?! Alabalık derelerimize, yine Damal ve Hanak Belediyelerimiz çaresiz kaldığı için kanalizas
yonlarını veriyorlar; o güzelim alabalık derelerinde alabalık diye bir şey kalmadı. Bu, sadece Ar
dahan'da değil, bütün Anadolu'da böyle. Bu, nasıl oluyor da böyle oluyor?.. 

Değerli arkadaşlar, her şeyin başında yönetim vardır. Yöneticiler bilgili, becerili değilse, 
kapasitesi yoksa bunu yapmak mümkün değil. 

Şimdi, Doğu Anadolu, nedense, deneme tahtası oldu. Kalkınmamış bölgelere, unvan vermek 
için, devlet, kendi memuruna vali unvanını veriyor, gönderiyor Doğu Anadolu'ya; git, orayı kalkın-
dır! Zaten kalkınmamış bölge!.. Hiç tecrübesi olmayan memuru vali olarak gönderiyorsun oraya; o 
da, gidiyor oradaki vatandaşla kavga ediyor. 

Şimdi size örnek vereceğim. Ardahan'da bir yurt yaptırmak istedik. Türkiye Yardımsevenler 
Derneği, mart ayında Ardahan Valisine yurt yaptıralım diye yazı yazdı. Yurt yaptıracak bedava, 
bağış yapacak devlet-vatandaş işbirliğiyle. Sayın Vali "bu yurdu buraya yaptırmam. Benim dediğim 
yere yaparsanız olur, yoksa yaptırmam" dedi. Bunun üzerine ben devreye girdim, Sayın Bakanımıza 
söyledim. Sağ olsun, içişleri Bakanımız aradı, dedi ki "tamam, gidin, yapacak." Yine yapmadı. Söz
leşme yapması gerekiyor prosedür gereği Ardahan Valisinin. Bu defa, Millî Eğitim Bakanımıza git
tim, ziyaret ettim; sağ olsun, Millî Eğitim Bakanımız sözleşmeyi yaptı, talimat da verdi, yazı da yaz
dı; temeli atılacak bu yurdun, yapılacak... Tamam; 12 Temmuz için -bakın, çok önemli arkadaşlar 
bu- Çıldır Belediye Başkanı ve Çıldır Kaymakamının imzasıyla davetiye basıldı. Türkiye Yardım
sevenler Derneği gidecek, temel atacak. Ardahan, eğitimde Türkiye sonuncusu. Yurt yapılıyor 1,5 
trilyonluk. Ne oldu biliyor musunuz; Sayın Ardahan Valisi yer teslimi yapmadığı için yurdun temeli 
atılmadı ve dernek yöneticileri gerisin geriye İstanbul'a gitti. 

Bakın arkadaşlar, bu Ardahan Valisinin hiçbir tecrübesi de yok. Daire başkanıyken veya 
memurken, unvan vermek için Ardahan'a gönderiliyor. Yahu niye İstanbul'a göndermiyorsunuz?! 
Niye Antalya'ya göndermiyorsunuz, niye İzmir'e göndermiyorsunuz kardeşim?! Yani, insanlara 
paye vermek için bunu böyle yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu yahu?! İnanın, mart ayından beri 
bununla uğraşıyoruz. Hem bir milletvekili olarak ben uğraşıyorum hem de 2 bakanımız uğraşıyor, 
İçişleri Bakanı ile Millî Eğitim Bakanımız uğraşıyor; halen temeli atılmamış!.. Biraz önce yine 
görüştüm, halen daha bir şey yok. 

Değerli arkadaşlar, her şeyin başı yöneticidir. Su ürünlerimizi de, sularımızı da temiz tutabil
mek için en başta yönetici geliyor. Ben, buradan Sayın İçişleri Bakanımıza sesleniyorum ve Sayın 
Başbakanımızdan rica ediyorum, kalkınmamış bölgelere yetenekli, tecrübeli valiler gönderin. Erol 
Çakır'ı İstanbul Valiliğinden aldınız, gönderin Ardahan'a, Hakkâri'ye, Ağn'ya, Kars'a. Ne olur 
yahu?! 

AHMET YENİ (Samsun) - Gider mi? 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Niye gitmesin kardeşim?! Niye gitmesin?! Lütfen yahu!.. 
Bakın, arkadaşlar, AK Parti Hükümeti Acil Eylem Planı hazırladı; "kalkınmamış bölgeleri ön

celikli kalkındıracağız" dediniz. Yahu, kalkınmamış bölgeyi tecrübesiz valiyle nasıl kalkındıracak
sınız?! Adam devleti temsil ediyor, bağış yapan insanı kabul etmiyor!.. Adam "bağış yapacağım, 
ben, gelip sana bağış yapacağım" diyor; "hayır, benim dediğim yere yaparsan olur, yoksa olmaz" 
diyor. 
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BAŞKAN - Sayın Öğüt, 1 dakikanız kaldı, su ürünlerine geliyorsunuz değil mi?.. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Ardahan'da Kura Nehri maalesef kirlenmiştir. Kura Nehri akıyor, 
Ardahan Valisi oradan bakıyor, bizim de anamız ağlıyor... 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Baktırmayın... 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Baktırmayın... Hükümetsiniz, baktırmayın hadi!.. Tecrübeli adam 
gönderin de baktırmayalım kardeşim. Gönderin başka; yok mu vali, Türkiye'de kalmadı mı?! 

Değerli arkadaşlar, Çıldır Gölüne, Aşık Şenlik Kasabasından giden bir derivasyon kanalı yapıl
dı. O kanalda hayvanlar boğuluyor, ölüyor, hayvan leşleri geliyor, Çıldır Gölüne dökülüyor ve göl 
kirleniyor. Şimdi, o gölde balık olursa, siz de yerseniz, nasıl olur arkadaşlar?! Şimdi, ben, sizden ve 
Devlet Su İşlerinden rica ediyorum, bu derivasyon kanalı derhal temizlensin ve Çıldır Ovasını 
sulayacak şekilde organize edilsin. Çıldır Ovası kurumuş, kuraklık var; suyu göle akıtıyorlar! O 
derivasyon kanalında da hayvanlar boğuluyor, hayvanların leşi de göle iniyor! Yahu, böyle bir şey 
olur mu?! İşte, bu nedir; bunu temizlemek, yönetmek, oradaki mülkî amirin görevidir. Ben, onun 
için bu konuyu anlatıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun; sözlerinizi tamamlar mısınız. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sonuca gelirsek, bu ülke bizim. Sizden rica 
ediyorum, özellikle kalkınmamış bölgeler, sürgün yeri olmasın. Daire başkanı gidiyor, il müdürü 
gidiyor, sürgün; perişan oluyor. Vali gidiyor, sürgün; emniyet müdürü gidiyor, sürgün; kaymakam 
gidiyor, sürgün... Oradakiler de, zaten, psikolojik olarak, sürgün gittiği için, sıkıntısı var; çocuktan 
burada okuyor, kendisi orada... Bu sıkıntı içerisinde, oradaki vatandaşlarla kavga ediyor; orası da kal-
kınmıyor. Onun için, sizden rica ediyorum, AK Parti Hükümeti Acil Eylem Planı hazırladı. Bu Acil 
Eylem Planı içerisinde "kaliteli insanlar" deniliyor. Ben rica ediyorum -herkes kalitelidir, herkes iyidir; 
ama, tecrübe önemlidir- oralara, tecrübeli valileri gönderelim, tecrübeli kaymakamları gönderelim ve 
hem oradaki su ürünleri sektörümüzü hem de memleketimizi kalkmdıralım. Şimdi, çiftçimiz, ezilmiş 
gitmiş; Türkiye'deki bütün çiftçiler perişan durumda. Bu da bir çiftçiliktir Sayın Bakanım. 

Sonuç olarak, su ürünlerinin geliştirileceği bölgelerde, denizleri, gölleri, özellikle alabalık 
derelerini kanalizasyonlara açık bırakmadan, Çevre Bakanlığının, derhal ve derhal, arıtma tesis
lerini bütün belediyelere kurdurması lazım. Sizden istirham ediyorum, bu, çok önemli Sayın 
Bakanım, bunu gündeme alalım. Su ürünleri yetiştirilen bölgelerde... 81 ilin 40'ında laboratuvar var. 
Su ürünleri olan diğer illerde de laboratuvarlann derhal kurulması lazım; yoksa, su ürünlerini biz 
nasıl yaşatacağız? 

Üçüncüsü, su ürünlerini üreteceğimiz bölgelerde eğitim şarttır. Eğitim için de... Özellikle Ar
dahan'ın iki gölü ve Kura Nehri var. Bu bölgede su var; ama, bu bölgede su ürünleri yüksekokulu yok. 
Burada yüksekokulun kurulmasını istirham ediyorum. Bu nedenle, denizlerimizde, göllerimizde, akar-
sulanmızda yaşayan canlılara sahip çıkılması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 7. - 1380 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 36. - Bu Kanundaki ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerdeki yasak, sınırlama 

ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir. 

a) 3 üncü maddenin; 

1. İkinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal edenler ikiyüzelli milyon lira, 

2. Üçüncü fıkrası gereğince, gemisi için ruhsat tezkeresi almayan gemi sahipleri veya donatan
ları bir milyar lira, 

3. Beşinci fıkrası gereğince, ruhsat tezkerelerini ilgililere göstermeyenler ikiyüzelli milyon lira, 
4. Altıncı fıkrası gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gös

terilen yerlerde su ürünleri istihsal edenler yüzelli milyon lira, 
5. Yedinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edenler 

yüzelli milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. 
Ayrıca üçüncü madde ile zorunlu kılınan ruhsat tezkeresini almadan elde edilen su ürünleri zapt 

ve mahkemece müsadere edilir. Yedinci fıkraya göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykınlık 
durumunda da aynı işlem uygulanır. 

Eylemin ruhsatsız gemilerle tekrarı halinde avcılıkta kullanılan ağ, olta ve benzeri istihsalin 
gerçekleştirildiği araçlar zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

b) 7 nci maddede belirtilen fiilleri ilgili mercilerden izin almaksızın yapanlara, fiilin içsularda 
gerçekleşmesi halinde bir milyar lira, denizlerde vuku bulması halinde ise iki milyar lira idarî para 
cezası verilir. Çıkarılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddelerin zapt ve mahkemece müsaderesi ile il
mî ve teknik bakımlardan istihsal yerlerinin eski şekline döndürülmesinin mümkün olduğu durum
larda, masrafları yapanlara ait olmak üzere eski şekline döndürülmesine karar verilir. 

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak kurulduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığın
ca tespit edilen tesis sahiplerine bir milyar lira idari para cezası verilir. Tesisin yönetmelikte belir
tilen şartlara uygun hale getirilmesi için altmış gün süre tanınır. Bu süre sonunda aykırılığın devam 
etmesi durumunda iki milyar lira idarî para cezası verilir. Aykırılığın giderilmesi ya da tesisin 
faaliyetine son verilmesi için otuz gün daha süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın devam ediyor 
olması durumunda üç milyar lira idari para cezası ve tesisin mahkemece kapatılmasına karar verilir. 

13 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere bir milyar lira 
idari para cezası verilir. 

d) 19 uncu maddeye aykın hareket edenler bir milyar lira idari para cezası ile cezalandırılır. İs
tihsal edilen su ürünleri ile aykırılığa neden olan eşya, alet, edevat, teçhizat zapt ve mahkemece 
müsadere edilir. 

e) 20 nci maddeye göre çıkarılan yönetmelikteki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykın 
hareket edenler bir milyar lira idarî para cezası ile cezalandınlır. Suç fabrika, imalathane ve atölye 
gibi tesis sahipleri ve bunlann sorumlu kıldığı kişiler tarafından işlenildiği takdirde, on milyar lira 
idarî para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve masraflan kendilerine 
ait olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesine mahkemece karar verilir. 

20 nci maddeye aykınlık teşkil eden durumun kalktığı, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı yet
kililerince tespit edilerek mahkemeye bildirildiği veya tesis sahiplerinin talebi üzerine mahkemece 
belirlendiği takdirde, aynı mahkemece bu tesislerin yeniden faaliyetine izin verilir. 
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f) 21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler beş milyar lira idarî para cezası ile 
cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları, 
zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

g) 22 nci maddeye aykın hareket edenler beşyüz milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. 
Bu gibilerin faaliyetleri mahkemece durdurulur ve masrafları kendilerine ait olmak üzere engellerin 
kaldırılmasına karar verilir. 

h) 23 üncü maddenin (a) bendi ile (b) bendinin birinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelik 
hükümlerine aykın hareket edenlere, beşyüz milyon lira idarî para cezası verilir, istihsal olunan su 
ürünleri zapt ve mahkemece müsadere edilir. Aykınlığın gırgır ağlan ile avlanan balıkçı gemileri 
kullanılarak yapılması halinde, bu gemilerin sahip veya donatanlanna ceza iki misli olarak uy
gulanır. Suçta kullanılan gemiler ile gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlen
mesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde ip
tal edilir. 

Aykınlığın bu Kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve zamanlar bakımından konulacak 
düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal vasıtalan da zapt ve 
mahkemece müsadere edilir. 

23 üncü maddenin (b) bendinin ikinci fıkrasına göre çıkanlan yönetmelik hükümlerine aykın 
hareket edenlere bir milyar lira idarî para cezası verilir. 

i) 24 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen alanlarda trol ile su ürünleri istihsalinde bulunan
lar üç milyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtalan 
zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

24 üncü maddeye göre çıkanlan yönetmelikteki dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve yüküm
lülüklere aykın hareket edenler iki milyar lira idari para cezası ile cezalandınlır, istihsal olunan su 
ürünleri zapt ve mahkemece müsadere edilir. Suçta kullanılan gemiler ile gerçek ve tüzel kişilerin 
ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre 
ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir. Aykınlığın bu Kanuna istinaden bölgeler, mevsim
ler ve zamanlar bakımından konulacak düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler 
haricindeki istihsal vasıtalan da zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağlan denizde veya toplanıp bor
daya alınmış durumda tespit edilenler, göz açıklıklan tayin olunan asgarî ölçülerden küçük dip trolü 
ağlannı her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar ile orta su trolünü veya kombine trolü 
dip trolü olarak kullananlar hakkında, ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur. 

j) 23 ve 24 üncü madde ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykın olarak elde 
edilen su ürünleri ile 25 inci madde ile satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen su ürün
lerini satanlar, nakledenler veya bunlan imalatta kullananlar, işleyenler, muhafaza edenler ve ihraç 
edenler beşyüz milyon lira idarî para cezası ile cezalandınlır. Aynca suç konusu su ürünleri ile 
yapılan imalatlar zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

k) 26 ncı maddeye göre çıkanlacak yönetmelik hükümlerine aykın hareket edenlere, 
yediyüzelli milyon lira idarî para cezası verilir. Aynca, suç konusu su ürünleri zapt ve mahkemece 
müsadere edilir. 

1) 28 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ilgililere zamanında ve doğru olarak vermeyen
ler, ikiyüz milyon lira idarî para cezası ile cezalandınlır. 
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m) 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenler, ikiyüzelli milyon lira idari para cezası 
ile cezalandırılır. Suç konusu yasak vasıtalar zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

Bu maddede yazılı idari para cezalan, tam boyu oniki metre dahil yirmiiki metreye kadar olan 
gemiler için iki katı, yirmiiki metre ve daha uzun gemiler için üç katı olarak uygulanır. 

Bu maddede sayılan suç konusu fiillerin tekran halinde idarî para cezalan iki misli olarak uy
gulanır. 

Suç konusu fillerin tekran, suçun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu 
suçun tekrar işlenmesini ifade eder." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. - 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 3. - Bu Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan idarî para cezalan mahallin en 

büyük mülkî amiri ile denizlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı bot komutanlan tarafından kesilir ve 
mahallin en büyük mal memurluğuna yatınlır. Mülkî amirler ceza kesme yetkilerini 33 üncü mad
dede belirtilen görevlilere önceden ilan etmek şartıyla devredebilirler. 

Cezalann kesilme usulleri, makbuzlann şekli, dağıtımı ve kontrolü hususundaki usul ve esas
lar yönetmelikle düzenlenir. 

Cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tah
sil edilir. 

İdarî para cezalanna karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idare tarafından verilen cezanın yerine getirilmesini durdur
maz. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinden inceleme yapılarak karara bağlanır. İtiraz 
üzerine verilen karar kesindir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Şahsı adına, Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin Üstün; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tanm, Orman ve Köyiş-

leri Komisyonunda bu kanun tasansı görüşülürken bir önerge verildi. Önergede şöyle deniyordu: 
"Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerde kontrol alanlan, Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca 
çıkanlacak yönetmelikle belirlenir." 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 123 üncü maddesi uyannca idarenin görevlerinin kanunla düzen
lenmesi zorunlu olduğundan, denizlerde genel bir kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutan
lığının görevleri de, 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunuyla düzen
lenmiştir. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesiyle, liman sınırlan dışında kalan deniz alanlannda 
Su Ürünleri Kanununa aykın eylemlerin önlenmesi, izlenmesi, suçlulann yakalanması, gerekli iş
lemlerin yapılması, yakalanan kişi ve suç vasıtalannın yetkili makamlara teslim edilmesi görevi 
Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına kanunla verilen yetkinin 
yönetmelikle geri alınması ya da kısıtlanması Anayasaya aykmdır. 

Yüce Heyeti bilgilendirir, saygılar sunanm. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Üstün. 

Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasannın tümünü oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 
ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ol
masını diliyorum. 

Sayın Bakan Genel Kurula teşekkür edeceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansının, Yüce Heyetinizce kabul 
edilmesi nedeniyle söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumlan olduğu üzere, üç tarafı denizlerle çevrili ül
kemizin 8 000 kilometreyi aşan sahil şeridinin güvenliğinin sağlanması ve her türlü yasadışı olay-
lann önlenmesi görevi, Bakanlığıma bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülmektedir. 
Dolayısıyla, denizlerde Su Ürünleri Kanununa aykın eylemlerin izlenmesi, suçlulann adalete tes
lim edilmesi görevini de yürüten merci, bu komutanlıktır. 

Yukanda da arz ettiğim gibi, üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, bilinçsiz avlanma 
nedeniyle su ürünleri varlığında bir azalma olduğu bilinmektedir. Öte yandan, en az bilinçsiz avlan
ma kadar önemli olan bir başka husus da, deniz ve içsulardan kum, çakıl, taş ve benzeri maddelerin 
kaçak olarak alınmasıdır. Doğal dengeyi de bozan bu tür gelişmelerin, girişimlerin mevcut kanun
da öngörülen cezalarla üstesinden gelinmesi mümkün görünmemekteydi. Bu nedenle, oylannızla 
kabul edilen yeni yasa, doğal hayatın korunması için önemli bir araç olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanunlar da insan hayatı gibi dinamiktir. Sosyal hayatta 
sağlanan ilerlemeler ve gelişmeler, zamanında yasal zemine kavuşturulmadığı takdirde kaosa neden 
olunabilir. Bu bakımdan, bugün, oylannızla kabul edilen bu yasayla sorun, çözümsüz bir noktaya 
taşınmadan önlenmiş olacaktır. 
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Bu çerçevede, Türk vatandaşı olmayan kişilere ilişkin olarak, karasuları ve içsularda avlanma 
yasağı getiren düzenleme, millî ekonomi ve doğal denge açısından son derece önemli bir aşama 
olarak görülmelidir. Özellikle, ülkemizin şiddetle ihtiyacı olduğu dönüşüm konusunda bu yasayla 
sağlanan mesafeyi de azımsamamak gerektiğini düşünüyorum. Artık -"evlet çarkını daha hızlı, daha 
az maliyetli ve daha etkili döndürmek zorundayız. Bu anlamda, adı. mercilere tanınmış kimi yet
kilerin gözden geçirilmesinde yarar bulunduğunu da ifade etmeliyim. 

Bu bağlamda, yasayla, Sahil Güvenlik Bot Komutanlarına idarî para cezası vermesi imkânı, 
bürokratik formaliteleri azaltarak etkili bir yasal zemin oluşmasına hizmet etmektedir. Zira, her 
suçun mahkemeler önünde görülmesi, hem adlî sistemimizi içinden çıkamayacağı kadar ağır bir iş 
yüküyle karşı karşıya bırakmakta ve hem de suçu işleyenlerin takibini yapan kolluk güçleri açısın
dan altından kalkılması güç, bürokrasi ve zaman kaybına neden olmaktaydı. Bu çerçevede, Su 
Ürünleri Kanununda yapılan değişiklikte yaptığınız değerli katkılarınızdan dolayı şükranlarımı arz 
ediyorum. 

Kabul edilen yasanın su ürünlerimizin korunmasına hizmet etmesini diliyor, Yüce Heyetinizi 
saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, 15 5. 2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu raporunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

4.- 15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sayısı: 226) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 226 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 

Berhan Şimşek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

AKP Hükümeti, Radyo ve Televizyon Üst Kuru üyelerinin seçimi ve görevlerinin devamıyla 
ilgili 4756 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesini değiştirmek istemektedir. Bu değişiklikle, halen 
görevde bulunan Üst Kurul üyelerinin, yeni Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun Resmî Gazetede 
yayımlanması tarihine kadar, kanunda belirtilen yetki, görev ve işlevlerini yerine getirebilecekleri 
öngörülmektedir. 

Bu konuda daha önce yapılan değişiklik, Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve üst kurul 
üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yürürlüğü durdurulmuştur. AKP İktidarı, ne Cumhurbaş
kanının bu konuyla ilgili maddeyi geri gönderme gerekçesini ne Anayasa Mahkemesine götürme 
gerekçelerini ne de Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını göz önüne almadan, bu 
tasarıyı, her zaman olduğu gibi, tekrar Meclise, gündeme taşımıştır. 

Hükümet, siyaseti hukuksallaştırmak, bürokrasiyi hukukî zemine oturtmak yerine, hukuku 
siyasallaştırmak ve bürokrasiyi, bürokratik anlayışı kendine göre yorumlama eğilimindedir yine bir
çok konuda olduğu gibi. Hakkında yürütmeyi durdurma karan bulunan bir maddeyle ilgili yeni bir 
düzenlemeye gitmek, yüce yargı organının verdiği kararı görmezlikten gelmek gibi bir eğilimin ar
kasında başka bazı gerekçelerin olması kuvvetle muhtemeldir. 

(1) 226 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şimdi, hükümet böyle bir konuda neden böylesine acil bir düzenlemeye gittiğini açıklamalıdır. 
Hem de böyle karışık, sıkışık bir gündemle toplanan Genel Kurulda bu düzenlemeyle hükümet neyi 
amaçlamaktadır? Tam bu noktada değerli milletvekilleri, şunu paylaşmak istiyorum: Daha önceki 
genel müdür arkadaş, bizim tarafımızdan atanmış bir genel müdür değildi; fakat, çok başanlı bir 
genel müdür olarak görev yaptı ve hatta, başansına ortak oldunuz. Eurovision'daki Sertab Erener'in 
birinciliğine büyük övgüler yağdırdınız; fakat, bu genel müdür, maalesef, birçok konuda olduğu 
gibi, AKP iktidannın kadrolaşma baskılanna dayanamayarak istifa etti ve aynldı. Bugün bu kad
rolaşma ilişkileriyle, yeni bir genel müdürü tarafınızdan oluşturabilmek için de bu kanunu getiriyor
sunuz; işin gerçeği bu. 

Ama, hiç merak etmeyin; Türkiye kamuoyu biliyor, siz de biliyorsunuz ki, inanın, TRT'ye ih
tiyacınız yoktur; medya yeterince sizi desteklemekte; TRTnin, reytinglere baktığınızda, çok büyük 
izleyici oranı olmadığını da hepimiz biliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
HALİL AYDOGAN (Afyon) -Sayın Şimşek, o zaman bunlan konuşmamıza gerek yok ki... 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Sayın Vekilim, lütfen bir gün buyurun, burada kürsüyü kul

lanın Allahaşkına! Aslında, sizinle burada çok güzel şeyler paylaşıyoruz biz ama, siz olmasanız ne 
yapanm diyorum, kim laf atacak bana; vallahi çok teşekkür ederim. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Ben de teşekkür ederim. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde özerk kurul

lar olarak bilinen bağımsız idarî otoritelerin sayısı, son yıllarda hızla artmaktadır. Bağımsız idarî 
otoriteler, genel idare teşkilatının dışında kendine ait görev ve yetkileri, kendine ait gelir ve bütçesi 
bulunan kuruluşlardır; kendileriyle ilgili alanlarda denetleme ve düzenleme yetkileri vardır. Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu da, ülkemizde radyo, televizyon ve veri yayınlan alanlannda düzenleme 
yetkisine sahip bir özerk kuruluştur. Bu kurullar, adı üstünde, bağımsız özerk kuruluşlardır. İktidar, 
bu uygulama ve hedefleriyle, bağımsız kurullan bile kendi çıkarlanna göre yönlendirmek, yönet
mek anlayışında olduğunu ortaya koymaktadır. Üst kurullan ve üst kurul üyeliklerini kendi siyasal 
çıkarlanna göre yönetme anlayışı ve hedefi, maalesef, hukuka aykın düzenleme ve tasanlann da 
Meclis gündemine taşınmasına neden olmaktadır. 

Yürürlükteki kanuna göre 9 üyeden oluşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin 5'inin, 
siyasî parti gruplannca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşumunun formülüne 
göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda seçilmesi öngörülmektedir. Bu yasayla, Üst Kurul 
üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçileceği öngörülmektedir. 

Anayasamızın 87 nci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri tek tek 
sayılmıştır. Bu görev ve yetkiler arasında, Büyük Millet Meclisinin, üst kurul veya benzeri idarî 
nitelikte görev yapan kurullan oluşturmak yetkisi yok. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ifade ettiğim gibi, Anayasanın 87 nci maddesinde ve diğer 
maddelerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine kamu görevlilerini seçme ya da atama görev ve yet
kisi veren açık bir kural bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Üst Kurul üyelerinin Meclis tarafından 
seçilmesi hukuka aykın bir durumdur. Anayasaya aykınlığı açıkça belli olan bir konuda düzenleme 
yapmak, hukuka aykın başka bazı işlemlere davetiye çıkarmaktadır. Geçmişte "Anayasayı bir kez 
delmekle bir şey olmaz" diyen bir anlayışın Türkiye'yi getirdiği nokta, durum ortadadır. AKP ik-
tidan da, aynı ayak izlerine basarak, Anayasayı, bir kez delmek değil, delik deşik etmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi hükümet de, böyle bir düzenlemeyle, hukuku, yüce 
yargı organı kararını hiçe saymakta, Anayasa Mahkemesinin esas hakkındaki kararını beklemeden, 
böyle bir tasarıyı yasalaştırmak istemektedir. Hızlı bir takvim içinde, böylesine bir düzenleme yap
mak yerine, Anayasa Mahkemesinin esas karan beklenerek, konuyla ilgili hukuka aykırılıkların 
tamamını giderecek bir düzenlemeye gidilmesi daha gerçekçi ve daha hukuka uygun bir yaklaşım 
olacaktır. Eğer, bu ülkeyi, guguk devleti değil de, hukuk devletiyle idare ediyorsak, bunu yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin, oluşumuyla ilgili düzenlemenin yürürlüğünü dur
durduğu bir kurulun, TRT Genel Müdürü seçimi konusunda, bu şekilde bir kanun değişikliğiyle yet-
kilendirilmesi, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz. Kaldı ki, Üst Kurulun oluşmasına, seçimine ve 
devamına ilişkin esaslarla ilgili bu tartışmalar, bu kurulun seçeceği TRT Genel Müdürüne de yan
sıyacak ve onun genel müdürlüğünü de tartışmalı bir hale getirecektir. Bilindiği gibi, Anayasa Mah
kemesi kararlan geriye yürümemektedir, geriye yürür hüküm ve sonuç doğurmamaktadır. Bu kanunun 
çıkması durumunda, seçilecek olan TRT Genel Müdürü, görevine devam edecektir; ancak, böylesi 
önemli bir kuruma genel müdür seçmek veya atamak, hukuka aykın düzenlemelerle yapılmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hukuk düzenimizle, bürokratik işleyişimizle zıtlaşmak, 
inatlaşmak, ülkemize ve iktidar partisine hiçbir şey kazandırmamıştır; bu, bugün de böyledir, geç
mişte de örnekleri hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu koltuklar, bu makamlar geçicidir. Gelecek
te, hukukdışı uygulamalarla anılmak yerine, hukukî yaklaşımlarla ulaşılacak, daha yaşanabilir, daha 
refah içinde bir ülke bırakmış olarak anılmak, herhalde daha olumlu, daha güzel olacaktır. Hukukun 
üstünlüğünü egemen kılmak anayasal bir görevimizdir ve sorumluluğumuzdur. Kaldı ki, genel 
gerekçenin dördüncü paragrafı, tasannm amacıyla bağdaşmamaktadır, baktığınızda göreceksiniz; 
bir taraftan, TRT Genel Müdürüyle ilgili olarak yapılan atamanın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
onandığı ifade edilmekte, diğer taraftan ise, mevcut Üst Kurulun, TRT Genel Müdürü seçimini de 
kapsayacak şekilde, yetkilerinin genişletilmesi istenmektedir. Bu hususlannda, birbiriyle bağdaş
madığı, bakıldığı zaman görülecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, bir arkadaşımızın gündemdışı konuşmasını cevap
landırmak için, Sayın Ulaştırma Bakanımız, kürsüde söz aldı, Sayın Başkan da uyardı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, yazılı ve görsel medyayı buradan cevaplandırma yeri değildir... Sayın Ulaş
tırma Bakanı, usule aykın bir şekilde bunu yapmış olsa da, Sayın Bakana, ifadelerinden ve has
sasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, kendine güvendiğini, ak pak ve şeffaf ol
duğunu söylüyor, siyasî eriğe aykın ilişkiler içine girmediğini, tutarlı olduğunu ifade ediyor ve bun-
lan ispat etmek istiyorsa, tarafımdan kendisine verilen yazılı soru önergesini cevaplandırsın, aynca, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir soruşturma önergesi var, bunu, rahatlıkla konuşabileceğimiz şekil
de cevaplandırsın ve bu konu ve iddialann, Genel Kurulda tartışılmasına fırsat ve imkân vererek, 
kendisini daha rahat bir şekilde aklamış olsun ve basında da çıkan, otuziki kısım tekmili birden bir 
sinema filmi gibi, bu ro-ro gemilerinin yolculuğuna son versin. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şimşek. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Nihat Ergün; buyurun. 

(AK Parti sıralanndan alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 226 sıra sayılı, 4756 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde değişiklik yapan kanun 
tasansının geneli hakkında AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi say
gıyla selamlanın. 
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Değerli arkadaşlar, bugün tartıştığımız konu, aslında, yasalann yorumundan doğan farklılık
ların, uygulama ve kararlara yansıması meselesidir. Burada, açıkça, bir yasanın farklı yorumlan
masının uygulamaya, kararlara yansımasını görüyoruz ve onu tartışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, elbette, yasalann birtakım şekil şartlan yerine getirilerek uygulanması 
gerekiyor; ancak, bir de, yasalann ruhundan söz etmek lazım. Yasalann ruhu ile yasalann şekil şart
lan arasında, mutlaka bir uyum tesis edilmesi gerekiyor; işte, tam bu uyumun tesis edilmesi sırasın
da yorum farklan karşımıza çıkıyor. Elbette, daha evvel de bir konuşmamda ifade etmiştim, 
yasalann meşruiyeti, sadece Parlamentodaki yasama prosedürlerini yerine getirerek sağlanamaz. 
Yasalann meşruiyetinin sağlanmasının, hukuka uygunluk olduğunu biliyoruz. Hukuk dediğimiz 
şey, haklann çoğuludur; haklar dediğimiz şey, bugün, insan haklan dediğimiz şeydir; altına imza 
koyduğumuz, kabul ettiğimiz İnsan Haklan Evrensel Beyannamesidir, Avrupa İnsan Haklan Söz-
leşmesidir ve bu kapsamda gelişen ve bizim de onayladığımız, kabul ettiğimiz birçok uluslararası 
sözleşmedir. O nedenle, bütün yasalar, sadece yasa olmak yönüyle değil, insan hak ve özgürlük
lerini koruyup geliştirmesi yönüyle de ele alınmalıdırlar ve dünyada alınmaktadırlar. Onlann meş
ruiyetini sağlayan, onlara uygulama kabiliyeti kazandıran en önemli unsur da, insan hak ve özgür
lükleri meselesidir. 

Değerli arkadaşlar, bu girişten sonra, bu yasanın 1 inci maddesindeki değişiklikle yapılmak is
tenen şeyi, dört başlık altında ifade etmek istiyorum. Bu değişiklikle, hükümetin amacı ve yorumu 
nedir; Sayın Cumhurbaşkanımızın TRT Genel Müdürünün atanmasıyla ilgili kararnameyi geri 
çevirmesiyle ilgili yorumu nedir; bu yasa Anayasa Komisyonunda görüşülürken muhalefet par
timizin yorumu ve değerlendirmesi ne olmuştur; bir de, TRT Genel Müdürlüğü meselesinde, RTÜK 
meselesinde bazı gayriresmî yorumlann çerçevesine değinmek istiyorum. 

Hükümet, açıkça, bu yasayla bir boşluğu, TRT Genel Müdürünün istifasıyla ortaya çıkmış olan 
bir boşluğu, yasaya da uygun, kanunun ruhuna da uygun bir şekilde doldurmak istemektedir. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi, 4756 Sayılı Kanunun geçici 4 üncü 
maddesinin yürütmesini durdurdu. Geçici 4 üncü madde, yeni Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 
oluşum şartlannı, şekillerini, seçim esaslannı düzenliyordu; dolayısıyla, bunun yürütmesinin dur
durulmasıyla, yeni Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun oluşumu gerçekleşememiş oldu. Ancak, 
yasama organı, o gün, bunu düşünürken, 1 inci maddeyle, yeni Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 
süresi dolmak üzere olan TRT Genel Müdürünü de atamasını arzu ediyordu. Ancak, yürütmeyi dur
durma meselesinden önce, Sayın Cumhurbaşkanı, kanunu, bir daha görüşülmesi için Parlamentoya 
geri gönderdiğinde, TRT Genel Müdürünün süresi doldu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, aday
lar arasından yeni TRT Genel Müdürü adaylannı belirledi, Bakanlar Kurulunun TRT Genel Müdürü 
atamasını, Sayın Cumhurbaşkanı onaylamış oldu. Böylece, aslında, bu kanunun geçici 1 inci mad
desine, yasama organının arzu ettiği istikamette gerek kalmamış oldu; çünkü, yasama organı, yeni 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bu atamayı yapmasını arzu ediyordu; ancak, bu, başka türlü 
gerçekleşince, yasa tekrar Parlamentoda görüşülürken, Cumhurbaşkanına yeni bir veto gerekçesi 
doğmasın diye, geçici 1 inci maddeye de hiç dokunulmaksızın, bu yasa, tekrar, Köşk'e aynen geri 
gönderildi ve ondan sonra da, biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi, geçici 4 üncü maddenin yürür
lüğünün durdurulması karannı verdi. Şimdi, burada, böyle bir tablo var. Bu tabloyu hükümetin 
yorumlaması: Mevcut kanunla, mevcut Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürü 
ataması dışındaki bütün yetkilerini kullanabilmektedir. Yasama organı, TRT Genel Müdürünün 
atanması işlemleri dışındaki bütün yetkilerini kullanmasını murat ettiği bir Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun, sadece TRT Genel Müdürünü atayamamak gibi bir pozisyonunu murat etmiş olamaz. 
Hükümet de bunu bu şekilde yorumlamakta ve bu geçici 1 inci maddenin bu hükmüne gerek kal
madığını düşünerek bir işlem yapmıştır; nihayetinde, bu işlem, Sayın Cumhurbaşkanımızca, az son
ra arz edeceğim gerekçelere dayalı olarak geri gönderilmiştir. 
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Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi görüşlerinde, geri gönderme gerekçesinde şunları ifade 
ediyor: "Görüldüğü gibi, 4756 sayılı Yasayla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun oluşumunu 
yeniden düzenleyen yasa koyucu, bu yasanın geçici 1 inci maddesiyle de, görevde bulunan Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yeni genel müdürü 
adaylarını seçmesini önlemiştir." Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kanunu yorumlayış şekli. 

"Bir başka anlatımla, 4756 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesine göre, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumunun yeni genel müdürü adaylarının, ancak yeni Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunca seçilmesi olanaklıdır. Geçici 1 inci maddeyle, yeni Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 
tanınan aday belirleme yetkisinin, 4756 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği gün görevde bulunan ve bu 
görevini sürdürmekte olan Genel Müdürün yerine yapılacak seçimi kapsamasının yanında, Genel 
Müdürlüğün, istifa ya da ölüm gibi nedenlerle boşalması üzerine yapılacak seçimi de evleviyetle içer
diğinde kuşkuya yer yoktur." Sayın Cumhurbaşkanımız, olayın gelişimini, bu şekilde yorumluyor. 

"Bu durum karşısında, 4756 sayılı Yasanın yürürlüğünden sonra yenilenemeyen Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü için aday 
belirleme yetkisinin bulunmadığından, Üst Kurulca gösterilen adaylar arasından Bakanlar Kurulunca 
atama yapılması da yasaya uygun düşmemektedir." Bu da, Sayın Cumhurbaşkanımızın yorumu. 

Şimdi, değerli muhalefet partimizin, komisyondaki muhalefet şerhinde olaya bakışma 
geliyoruz. Komisyonda, muhalefet şerhinde, sayın muhalefet milletvekilleri, evvela bir hukuka ay
kırılık durumunun olduğunu ifade ediyorlar. Arkasından, bu hukuka aykırılık durumunun gideril
mesi için, kapsamlı bir RTÜK Yasası değişikliğinin bakanlıkça hazırlandığını, bu değişikliğin bek
lenilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Üst Kurulun oluşumuna ilişkin esaslarla ilgili tartışmanın -az 
önce Sayın Sözcünün de ifade ettiği gibi- bu Kurulun seçeceği TRT Genel Müdürünü de tartışılır 
hale getireceğini ifade ediyorlar ve TRT Genel Müdürünün seçimi konusunda, RTÜK'ün yetkilen-
dirilmesinin, hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağını ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bu yorumlara katılmak, biraz önce de söylediğim nedenlerle mümkün değil. 
Kaldı ki, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürü seçimi dışında, çok daha ağır nitelik
li yetkileri kullanmaktadır; ekran karartabilme yetkisini kullanmaktadır, yayıncılık ilke ve esaslarına 
aykırı hareket eden radyo ve televizyonların kapatılması yetkisini kullanabilmektedir, aynı zamanda, 
bunların mahkemece mallarının müsadere edilebilmesiyle alakalı işlemleri yapabilmektedir; ama, 
TRT Genel Müdürünün atanmasıyla ilgili süreci devam ettirememektedir. Bunun, bu yasanın ruhuy
la bağdaşır bir yönünün olmadığını görüyoruz. Yasanın bizatihi ruhu -belki şekli bunu ifade etmiyor, 
ama- mevcut Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin ve Bakanlar Kurulunun, yeni bir TRT 
Genel Müdürünün atanmasına imkân verdiğini çok açık bir şekilde bize göstermektedir. 

Değerli arkadaşlar, bunlar, resmî nitelikteki yorumlar; Sayın Hükümetimizin resmî yorumu, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın resmî gerekçesi ve muhalefet sözcülerimizin resmî yorumlan. Bir de, 
bunların dışında, gayriresmî nitelikte yorumlar var; gerek TRT Genel Müdürünün atanması olayına 
gerek atanan kişilere ve diğer hususlara dair gayriresmî görüşler var. 

Gayriresmî görüşler, kurallardan çok, yasalardan çok, aslında iki şeye dayanıyor: Bunlardan bir 
tanesi, kişilere dayanıyor, kişilerin eleştirisine dayanıyor; ikincisi, her yapılan işlemde, eylemde, 
atamada bir arka plan arayışına dayanıyor. Onun için, bunlar, gayriresmî arayışlardır. Kişilere 
yönelik değerlendirmelerde, çoğu zaman, ne yazık ki, insan hakları ihlalleri çok ağır bir şekilde his
sediliyor. O göreve atanan insanların kişilik haklarına, gayriresmî birtakım yerlerde ve çevrelerde 
çok açık tecavüzler yapılıyor. 
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Değerli arkadaşlar, hiç kimsenin, atamalar nedeniyle, atanan kişilerin kişilik haklarına tecavüz 
etmek gibi bir hakkı olamaz, bunu tasvip etmemiz mümkün olamaz. Bunun yanında, bir arka plan 
arayışına yöneliniyor. Acaba, niye şu atanmak isteniyor; acaba, niye bu atanıyor; niye o değil de bu... 

Değerli arkadaşlar, böyle bir yaklaşımı tasvip etmek kesinlikle mümkün değil. Bakınız, 
muhalefetin, eleştirilerin bir sının olmalıdır, bir limiti olmalıdır. Bunların etkili ve yararlı olması is
teniyorsa, eleştirilerin ve muhalefetin, kim yaparsa yapsın... Ben, muhalefet partimizin, gerçekten, 
şu andaki muhalefeti, Sayın Şimşek'in muhalefetini daha çok kurallara dayalı bir muhalefet olarak 
gördüm; yani, kişilere, kişilik haklarına yönelen bir tecavüz, açıkçası, o muhalefette görmedim; 
ama, genel anlamda ifade ettiğimizde, muhalefetin etkili ve yararlı olabilmesi isteniyorsa, bir defa, 
söylenenin doğru olması lazım. Bazen sadece söylenenin doğru olması da yetmiyor, doğruyu doğ
ru bir kişinin söylemesi lazım. Sadece doğru bir kişinin söylemesi de yetmiyor. Doğrunun doğru bir 
şekilde söylenmesi lazım. Doğrular, doğru kişiler tarafından ve doğru bir şekilde söylenmezse o 
zaman etkisini kaybeder. Doğrunun içini boşaltmış oluruz. Bu nedenle, bu konulardaki eleştirilerin 
doğru olması, doğru kişilerce yapılması ve doğru bir şekilde yapılmasına, gerçekten, özen gösteril
mesi gerekiyor; asla, kişilerin hak ve özgürlüklerine, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşımaması 
gerekiyor. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Saym Sözcü, bu eğri kişi kim; kim eğri? Kim eğriymiş, öğ
renelim. 

NİHAT ERGÜN (Devamla) - Kimse eğri değil efendim. 
Değerli arkadaşlar, eleştirilerin bu sınırlarda olması, arka plan arayışlarında ise, asla, bir ül

kenin millî ve manevî değerlerinin tahribine yönelinmemesi gerekmektedir. Bazen, bu millî ve 
manevî değerlerin tahribine yönelen yaklaşımlar da görüyoruz. Bazı atamalarla ilgili ya görevden 
almayla ilgili değerlendirme yapılıyor: "Atatürkçü, cumhuriyetçi, laikliğin yegâne savunucusu 
adamları görevden alıyorsunuz." Ya da atananla ilgili: "Efendim, vaktiyle bu adam filan filan yer
lerde görülmüş, onun için bizce mahzurlu bir nitelik taşımaktadır..." Hani hukukîlik, hukukîlik 
nerede?! Hangi raporlara dayalı bir atama mekanizması işletilecektir? Sayın Cumhurbaşkanı, geçen 
hükümetin, birtakım istihbarat raporlarına dayalı, memurların memuriyetten tasfiyesine yönelik 
kararnamelerini hangi gerekçeyle geri çevirmiştir; hukukîlik içermediği gerekçesiyle geri çevirmiş
tir. Bırakın hukuk devleti anlayışını, kanun devleti anlayışını bile, uymayacağı gerekçesiyle geri 
çevirmiştir. Böyle bir yaklaşım içerisindeyken, atanan insanlarla ilgili, bir ülkenin millî şahsiyet
lerini, manevî değerlerini tahrip edecek bir yaklaşımla hareket edemeyiz. Hiçbir ülkede iktidar 
mücadelesi, koltuğunu koruma, statüsünü koruma, mevcut yapıdan çıkarlarım koruma adına, bir 
ulusun ulusal önderi, bir cumhuriyetin kurucusu, bizim ülkemizdeki kadar tahripkâr bir nitelikte ele 
alınmamıştır arkadaşlar. Başka ülkeler bunu yapmıyorlar. Bizim ülkemizde, ne yazık ki, bizim ül
kemizin ulusal önderi, cumhuriyetimizin kurucusu, ne yazık ki, Atatürkçü geçinen bazı tipler, 
Atatürkçü geçinmekten geçinen bazı tipler tarafından alabildiğine istismar edilmekte ve hoyratça 
kullanılmaktadır. Bunun önüne hep beraber geçmemiz lazım. Bunun önüne hep beraber 
geçemediğimiz zaman, insanların böyle yaklaşımlarla bir yere varmasının mümkün olmadığını 
göremeyiz değerli arkadaşlarım. 

Kıymetli arkadaşlar, sözlerimin sonuna doğru geliyorum. Bu arka plan arayışlarının içerisinde, 
bakıyoruz, Atatürk ilke ve devrimleri, cumhuriyetçilik... Cumhuriyetçiliğin tarihsel süreç içerisinde ol
ması kaçınılmaz bir hadise olduğunu görmüyor muyuz bu ülkede?! Bu ülkede adım adım mutlak 
monarşiden meşrutiyete, meşrutiyetten cumhuriyete doğru geçişin tarihsel sürecini göremiyor muyuz?! 
Tam o tarihsel süreçte olacaklar olmuş, olması lazım gelen olmuş ve cumhuriyet ilan edilmiştir. 
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Değerli arkadaşlar, cumhuriyet ilan edildiğinden beri Türkiye'de saltanatı ihya etmek üzere bir 
ciddî siyasî hareket nüfuz etmiş midir Türk toplumuna, görülmüş müdür?! Türk toplumu, cum
huriyeti, ta ciğerinden özümsemiştir. Böyle bir özümsemenin olduğu bir toplumda, birtakım 
atamalardan dolayı cumhuriyete yönelik tehditlerden söz etmenin ne kadar yanlış olduğunu görmek 
gerekiyor. Halkçılığın, artık, bugün çoğulcu demokrasi anlamına geldiğini, katılımcı demokrasi, öz
gürlükçü demokrasi anlamına geldiğini bilmeyen, düşünmeyen insan olabilir mi?! Laikliğin, dev
letin herhangi bir dinin egemenliği altına girmemesi lazım geldiği ya da dinler karşısında yansız 
durması lazım geldiği konusunda ciddî bir ihtilaf var mı bir toplumda?! Herhangi bir din adına ih
das edilecek bir devlet otoritesinin, aslında, totaliter bir rejime dönüşeceğini ve böylece dindar in
sanları bile baskı altına alacağını görmeyen var mı?! Laiklik konusunda, bu toplum, tam, büyük 
çaplı bir mutabakat halindedir. Bunlarla alakalı bu toplumun bir sorunu yoktur. Artık, devletçiliği, 
sosyalist devlet, sanayiin, ticaretin devlet tarafından yapıldığı bir devlet olarak anlayabilir miyiz?! 
Anlasak anlasak, sosyal devlet olarak anlamak durumundayız. Milliyetçiliği, etnik milliyetçilik, ır
ka dayalı milliyetçilik olarak anlayabilir miyiz?! Milliyetçilik, Atatürk Milliyetçiliği, bugün 
itibariyle, yüksek vatanseverlik duygularına sahip olmaktır, vatandaşlık bağıyla Türkiye Cum
huriyeti Devletine bağlı bulunmaktır. Böyle anlamak mecburiyetimiz var. Eğer, etnik milliyetçilik, 
ırka dayalı milliyetçilik olarak anlarsak, bu devrimleri tahrip etmiş oluruz arkadaşlar. Atatürk il
kelerinin en önemlilerinden bir tanesi olan devrimciliği; yani, bu ilkelerin çağdaş dünyada kalıcı 
hale gelmesi için, çağdaş dünyanın koşullarıyla entegre olması ihtiyacını ve gerçeğini görmezden 
gelebilir miyiz? Bunlan görmezden gelirsek, devrimciliğin, sanki bir Bolşevik devrimi yapmak 
gibi, sanki gelenekleri yıkıp atmak gibi bir yaklaşımla ele alınması halinde, bu toplumda sosyal 
barış temin edilebilir mi, tesis edilebilir mi değerli arkadaşlar?! Onun için, genel bir mutabakatın ol
duğu bunlar da, bu toplumun millî hassasiyetleridir. Bu hassasiyetler üzerinde, hiçbirimizin, siyasî 
ikbal uğruna, mevcut statüleri korumak, mevcut çıkarları korumak uğruna, keyfî bir şekilde oynama 
hakkımızın olmadığını, açıkçası, düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ergün, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 

NİHAT ERGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, devrimlerden, ölçü, tartı aletlerinin değiştiril
mesi... Allahaşkına "ah eskiden ne güzeldi; okkayla tartar, arşınla ölçerdik. Nerede o günler! Şimdi 
metre diye bir şey icat ettiler, kilogramla tartıyorlar; mmemleketin ölçüsü tartısı kalmadı" diyene 
rastladınız mı? 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Demagoji yapıyorsun, inanmadığın şeyleri söylüyorsun. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Yapmıyorum efendim. 

Bunlar, tarihsel süreç içerisinde, çağdaş ve bilimsel gelişmeler içerisinde olmuş ve toplumun 
hazmettiği, kabul ettiği değerlerdir. 

Değerli arkadaşlar, eskiden ay takvimi vardı; o takvimde seneler 354 gündü. Şimdi güneş tak
vimi var; seneler 365 gün. "Ah, nerede o 354 günlük seneler; ömrümüz daha uzun oluyordu; 365 
günlük seneler geldi, ömrümüz kısaldı" diyene rastladınız mı; var mı böyle bir şey?!" Ay takvimine 
geri dönülmesi lazım. Evlilik yıldönümlerimiz, doğum yıldönümlerimiz bir yaza, bir kışa geliyor
du. Şimdi, bu güneş tavimi geldi, ben 14 Nisanda evlendim, hep ilkbahara geliyor. Nerede?!. Keş
ke, bir de kışa gelseydi" diyen bir yaklaşım var mı; yok böyle bir şey. Bunlar, toplumda yerleşmiş 
hadiselerdir. 
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Değerli arkadaşlar, hilafet, siyasî bir kurum olarak ömrünü tamamlamış bir kurumdu. Zaten, İs
lam dünyası üzerindeki, Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki siyasî yüklerinin de ortadan kalkması 
gereken... Şu yüce çatı altındaki tartışmaları bir okuyun, Atatürk'ün hilafetin kaldırılmasıyla ilgili 
muhteşem konuşmasını bir okuyun ve dinleyenlerin hepsi... O gün bugündür, hilafet üzerine sadece 
Hindistan'da ve Pakistan'da ufak bir tartışma olmuş; onun dışında, İslam dünyasında ciddî bir tar
tışma bile olmamıştır. Bugün, yeryüzünde birtakım marjinal gruplar dışında, hilafetin ihyasını ya da 
kendilerinin İslam dünyasının halifesi gibi görülmesini arzu eden kaç kişiye rastladınız arkadaşlar?! 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Çok var, çok... 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Birkaç... 
BAŞKAN - Sayın Ergün, toparlar mısınız sözlerinizi. 
NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Onun için, böyle marjinal yaklaşımlarla, Türk toplumundaki siyasal gelişmelerin, hak ve öz

gürlüklerin, hukuka dayalı anlayışların, yasaların ruhundaki hukukîliğin anlaşılmasına katkı sağ
layalım, anlaşılmasının önüne geçmeyelim. 

Değerli arkadaşlar, son söz olarak şunu söylüyorum: Evet, Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet, 
bir çağdaş toplum projesidir; ama, bu, pozitivist bir proje değildir, Fransız pozitivizmine dayanan, 
geleneklerin ve inançların toplumda bilimsel gelişmeler ve aklın ilerlemesi sonucunda ortadan kal
kacağını, kendiliğinden ortadan kalkacağını düşünen bir temele dayanarak ilerlememiştir. Kaldı ki, 
son birkaç yüzyıl içindeki gelişmeler de pozitivizmin bu yaklaşımını tamamen iflas ettirmiştir. 
Modern hayat ile geleneksel hayatı buluşturan, modern ile geleneği birleştirerek inkişaf ettiren bir 
yaklaşım içerisinde olmalıyız. 

Çağdaş toplum projesini, devlet zoruyla ihya edemeyiz; toplumun kendi gelişme kabiliyetiyle 
ihya etmemiz lazım. Bunun karşısına bir proje daha dikemeyiz. Dindar toplum projesini de, devlet 
zoruyla ihya edemezsiniz. Varsa aklının ucunda dindar toplum projesini devlet zoruyla ihya etme 
düşüncesinde olan bir adam, tarihe baksın, bugüne baksın, ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde ol
duğunu görsün. 

Bizim bir projemiz olmalı, Cumhuriyet Halk Partili ve AK Partili milletvekilleri olarak; özgür 
toplum projemiz olmalı arkadaşlar. (Alkışlar) Biz, özgür toplum projesini hep beraber inşa et
meliyiz ve bu toplum, hak ve özgürlükler kavramı içerisinde alabildiğine ilerlemeli, bütün inkişafını 
bu doğrultuda yapmalı diyor; bu yasayı Grup olarak destekleyeceğimizi ve bu yasadan sonraki 
gelişmelerin de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergün. 
Sayın milletvekilleri, süresi içerisinde konuşmalarını yapan değerli üyelerin mümkün olduğu 

kadar sözünü kesmemeye özen gösteriyorum; çünkü, çok saygı duyduğumuz, milletin iradesini 
temsil eden bir kürsü. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çok iyi hatiplerin olduğunu, her 
konuda çok iyi konuşmacıların olduğunu da biliyoruz; ama, her konuşmacı, her yasa üzerinde, her 
madde üzerinde, kilitlendiği bir konuda burada bir tartışma açarsa, o zaman, bizim çalışmamız da 
rayından çıkmış olur. Özellikle, iktidar grubuna mensup milletvekillerinin buna dikkat etmesini rica 
ediyorum. Görüştüğümüz konu belli; Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerinin bir anlamda görev 
sürelerinin uzatılması. 

Sayın konuşmacıların -lüften- görüşeceğimiz konular üzerinde, konuya bağlı kalmalarını 
diliyorum. 
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DEVLET BAKANI BEŞIR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben, çok az vaktinizi alacağım. Değerli konuşmacılara, katkıları 
için teşekkür ediyorum. 

Arkadaşlar, burada, bir tıkanmayı çözüyoruz, çözmeye çalışıyoruz bu geçici 1 inci maddedeki 
değişiklikle. Buna, olduğundan fazla, gereğinden fazla anlamlar yüklemek veya arka plan yük
lemek, gerçekten, burada gerekli değil. Geçen hafta, hatırlarsanız, Yargıtaydaki bir seçim tıkan
masını çözmek için, burada, Yargıtay Kanununda bir değişiklik yapılmıştı. Bu da, aynen, ona ben
ziyor. Gerçekten, bu geçici maddenin, bu kanun içinde zaten bir manası yok; o günün pratik hedef
lerine hizmet için, çok pragmatist bir amaçla, çok kısa süreyi düşünerek buraya konulmuş bir 
ifadedir RTÜK üyelerinin TRT Genel Müdürünü seçmesi. Bu, her TRT Genel Müdürü seçiminde 
gündeme gelecektir, RTÜK sürekli olsa bile. Onun için, zaten bu madde, gerçekten, hukuk for-
matma ve hukuk mantığına da uygun değil ve bunun değiştirilmemesi de... Olayın bütün detayını 
öğrendim ben. Niye bu ifade bu maddeden çıkarılmadı; Sayın Cumhurbaşkanı birinci defa veto et
tiği için, ikinci defa gönderilirken de, tekrar vetoya bir gerekçe hazırlamamak için bu ifade orada 
kalmış. Biz, sadece bunu düzeltiyoruz. Ben, bunu, özellikle arz etmek istiyorum. Hiç fonksiyonu 
kalmamış, zaten burada fazla olan ve gereksiz yere bir süreci tıkayan bir ifadeyi buradan çıkarmış 
oluyoruz. Kamu yönetiminde bir süreklilik vardır takdir edersiniz; yoksa, biz, hukuka çok saygılıyız 
ve kurumlarımıza da çok değer veriyoruz. Ne hukuku yıpratmak ne kurumlarımızı zedelemek gibi 
bir düşüncemiz olabilir. Aksine, kurumlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Bugüne kadarki, basın 
yayın kuruluşlarıyla ilgili uygulamalarda da bu görülmüştür. Bu konuda emin olunsun. 

Mesela, Eurovision Şarkı Yarışmasından bahsetti Sayın Şimşek. Çok katkı verdim. Hatırlar
sınız, o günlerde, İngilizce sözlerle Türkiye orada temsil edilmesin gibi tartışmalar da oldu; ama, 
ben, ilgili bakan olarak, kendilerine destek verdim ve Eurovision Şarkı Yarışmasında TRT'ye des
tek verdim. Kendileri de bunu bilirler ve teşekkür etmişlerdir bana desteğim için. Onu da arz 
edeyim. 

RTÜK'e gelince: Burada, tabiî, biraz yanlış bilgiler de oluyor. Arkadaşlar, mevcut Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, bu Meclis tarafından seçilmiştir. Yani, bizim şu andaki Parlamentomuz 
değil; ama, bir önceki dönemde, Meclis seçmiştir. İktidar ve muhalefet dağılımı içerisinde, Meclisin 
seçtiği ve şu anda, bütçesi de Meclis bütçesi içerisinde görülen, diğer üst kurullardan farklı özellik
leri olan bir üst kurulumuzdur; özerk yapıdadır. Hükümetin RTÜK'e müdahalesi gibi bir şeyi biz 
düşünemeyiz. Ben, bunu telaffuz bile etmek istemiyorum. Biz, oranın özerkliğine de çok değer 
veriyoruz. Bu, bizim seçtiğimiz, bizim oluşturduğumuz bir RTÜK de değil. Tekrar arz etmek is
tiyorum: Bir önceki dönem, Meclis tarafından üyeleri seçilmiş bir Üst Kurul görev yapmaktadır. 

Tabiî, şöyle bir kaygı komisyonda da ifade edildi; çok saygıyla karşılıyorum: Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun, yani RTÜK Kanunu, yeniden düzenlenme 
ihtiyacındadır şu anda. Burada ifade edildiği gibi, mevcut kanun, Anayasa Mahkemesine götürül
müş, bazı maddelerinin yürürlüğü durdurulmuş ve şu anda, gerçekten, eksikleri olan, boşlukları 
olan bir kanundur ve bu konuda bir sıkıntı da vardır; fakat, yeni RTÜK'ün oluşmamasında mevcut 
RTÜK'ün bir suçu yoktur; çünkü, Anayasa Mahkemesi, ilgili maddenin yürürlüğünü durdurmuştur 
ve bir yılı geçen bir süredir, yeni RTÜK oluşamamaktadır. 
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Benim ifade etmek istediğim şudur: Esasen, medya hukukumuz, iletişim hukukumuz, baştan 
sona çalışılıyor. Sizlerin de bildiği gibi, şubat ayında bir iletişim şûrası toplandı: Bütün taraflar 
buraya davet edildi, bu alandan gelen milletvekillerimiz de davet edildi ve katıldılar; 300 civarın
da, bu konunun uzmanı, öğretim üyesi, medya yöneticisi, meslek kuruluşu temsilcisi katıldı ve 
orada, bu konular ciddî şekilde, 4 komisyon halinde görüşüldü. Zaten, iletişim, çok dinamik bir 
alan, yeni teknolojinin de katkısıyla çok hızlı değişiyor; medya hukukunun da, gerçekten çabuk 
değiştirilmesi ve üzerinde çalışılması gerekiyor. Biz de, bu çerçevede, birazcık katılımı artırarak bu 
konularda çalışıyoruz. Geçen hafta, bildiğiniz gibi, basın kanunu taslağı kamuoyunun görüşüne 
sunulmuştu ve şu anda, RTÜK Kanunu üzerinde de çalışılmaktadır. Mümkün olabildiğince, şeffaf 
ve katılımcı bir çalışmayı esas alıyoruz. Şûradan sonra da, tarafları dinleyerek ve katkılarını alarak 
bu temel toplumsal kanunları olgunlaştırmak istiyoruz. Onun için, şu anda biraz daha zamana ih
tiyacımız var; fakat, sonbaharda yeni yasama yılının hemen başında, Basın Kanununu ve RTÜK 
Kanununu ikisini birlikte huzurunuza tasan olarak getirmeyi planlıyoruz, onun çalışması içindeyiz. 
O zaman, zaten, bu kanun bütünlüğü içinde burada değerlendirilecek ve böylece, medya 
hukukumuzun büyük bir kısmı yenilenmiş olacaktır. 

Bu çalışmalarımızda iki hususu çok önemsiyoruz. Birincisi, daha özgür bir basın ve yayın. Av
rupa Birliği süreci içinde Avrupa Birliği uygulamaları, Avrupa Konseyinin medya konusundaki tav
siyelerini de gözönüne alarak ve toplumumuzun ihtiyaçlarını değerlendirerek bu çalışmaları 
yapıyoruz. 

İkincisi de, bu özgürlük içinde birey ve toplumun hakkını koruma. Bu dengeyi sağlayarak bu 
çalışmalanmızı yürütüyoruz. Sonbaharda da, yeni yasama dönemi başında, bunlan bütünlük içinde 
buraya getireceğiz. 

Ben, bunu arz etmiş oluyorum. Tekrar teşekkür ediyorum, saygılanmı sunuyorum. (AK Parti 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Atalay. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Teşekkür ederim. Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

15.5.2002 TARİHLİ VE 4756 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. -15.5.2002 tarihli ve 4756 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 1. - Halen görevde bulunan Üst Kurul üyeleri, bu Kanuna göre seçilecek yeni 
Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun, Resmî Gazetede yayımlanması tarihine kadar 3984 sayılı 
Kanunda belirlenen yetki, görev ve işlemleri yerine getirmek üzere görevlerine devam ederler." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

1 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Atilla 
Kart; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; getirilen 
tasarının 1 inci maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen tasarıyla ilgili genel gerekçede de açıklandığı üzere, 
Anayasanın 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Meclise geri gönderilen kanunda yeni bir 
değişiklik yapılması halinde Cumhurbaşkanının değiştirilen kanunu Meclise tekrar geri gön
derebileceği düşüncesiyle, 21 inci Yasama Döneminde, 4756 sayılı Kanunun hiçbir değişiklik yapıl
maksızın kabul edilmesi tercih edilmiş ve geçici 1 inci maddedeki TRT Genel Müdürüyle ilgili 
bölüm metinden çıkarılmamıştır, muhafaza edilmiştir. 

Daha sonra ise, 4756 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin iptali için Anayasa Mahkemesine 
başvurulması ve yeni Üst Kurul üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yürürlüğünün durdurulması 
sebebiyle, yeni Üst Kurul üyeleri de atanamaz hale gelmiştir. 

Bu sebeple, 3984 sayılı Yasada yapılacak değişikliklerin zaman alacağı gerekçesiyle, işbu 1 
maddelik yasa tasansının Meclise gündemine sunulduğu, getirilen tasarının gerekçesinde ifade ve 
kabul edilmiştir. Tasarının gerekçesinde, bu durum, son derece açık ve yalın ifadeyle belirtilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, Üst Kurulun oluşum esaslarının içeriği konusunda, 
gelinen sürece rağmen, yasal anlamda istikrar sağlanamamış olup, belirsizlik hali söz konusudur. 
Belirsizlik, Üst Kurulun oluşumu noktasında itibaren başlamaktadır. Bu durumda, geçici maddeyle 
ilgili ve sınırlı olacak şekilde münferit düzenleme yapılması, hukuka, olaya ve amaca uygun düş
meyecektir. Konuyla ilgili hukuka aykırılıkların tamamını giderecek veya en azından Üst Kurul 
yapısını daha sağlıklı ve objektif esaslara bağlayacak bir düzenlemenin bütünlük içerisinde ele alın
ması daha gerçekçi ve hukuka uygun bir yaklaşım olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesine intikal eden yapılanma içinde, 
RTÜK üyeleri, ağırlıklı olarak Meclis tarafından seçilmektedir. Bu seçim biçiminin Kurulun özerk
liğine gölge düşürdüğü, siyasî etkilerin Kurulun kararlarında ağır bastığı görüşü, bu sistemde 
değişiklik yapılması düşüncesini getirmektedir. Bu yapılanmada ve RTÜK'ün seçilme tarzında, 
başından itibaren bir bağımlılık hali söz konusudur. Bu sebeple, bu Kurulun siyasî organ tarafından 
değil, ağırlıklı olarak meslek mensupları tarafından oluşturulması, hukuka ve anayasal sistemimize 
daha uygun olacaktır. 

Öte yandan, Parlamentonun, bir yürütme birimini seçmesi ve bu birimin oluşumunda etkili ol
ması, kuvvetler aynlığı sisteminin esasıyla da bağdaşmaz. Parlamento, bu durumda, aslî işlevinin 
dışında bir görevi, âdeta yürütme görevini üstlenmiş olmaktadır. Böylece de, Anayasanın 87 nci 
maddesinin açık bir şekilde ihlali durumu söz konusu olmaktadır. 

Nitekim, Sayın Bakan da, komisyon çalışmalan esnasında başka birtakım gerekçeleri dile 
getirmiş, konunun tümünü kapsayacak şekilde bir çalışmanın gerekliliğini ve hatta, ağustos, eylül 
aylannda bu hazırlığın tamamlanacağını ve yeni yasama yılında Meclis gündemine getirileceğini 
ifade etmişlerdir. Hal böyle iken, bu yolda çalışmalar yapılması ve bu çalışmalann iki aylık bir süreç 
içinde Meclis gündemine getirilmesi söz konusu olması durumunda, böylesine münferit ve sınırlı 
bir düzenleme yapılmak istenilmesinin anlam ve öneminin olamayacağı ortadadır. 

Değerli arkadaşlanm, gelinen süreçte Üst Kurulun mevcut yapısına ilişkin düzenleme, açık bir 
şekilde, tartışmalıdır. 4756 sayılı Kanunla bu yapıyı değiştirmek üzere getirilmiş bulunan düzen
lemenin yürürlüğü ise, Anayasa Mahkemesince durdurulmuştur. Bu sürece göre, Üst Kurulun 
oluşumuna ilişkin esaslarla ilgili tartışma, zorunlu ve doğal olarak, bu kurulun seçeceği TRT Genel 
Müdürüne de yansıyacak; getirilen düzenleme, çözüm üreten değil, ihtilaf yaratan bir özellik 
kazanacaktır. 
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Bir diğer husus şudur: Anayasa Mahkemesinin, oluşumuyla ilgili düzenlemenin yürürlüğünü 
durdurduğu bir kurulun, TRT Genel Müdürlüğü gibi çok önemli fonksiyonu olan bir görev yerine 
seçim konusunda ve bu şekilde özel bir kanun değişikliğiyle yetkilendirilmesi de, hukuk devleti an
layışıyla bağdaşacak bir gelişim olarak kabul edilemez. 

Sayın milletvekilleri, TRT Genel Müdürlüğü görevi, son dört beş aydan bu yana vekâletle sür
dürülmektedir. Bu süre içerisinde nasıl vekaletle idare edilmiş ise aradan geçecek iki üç ay içerisin
de de, pekâlâ, aynı şekilde idare edilebilir. Böylesine özel bir düzenleme yapmak gayretinin altın
da, doğal olarak, birtakım özel amaçların var olup olmadığı sorusu da akla gelmektedir. Bunun en 
gerçekçi açıklaması ise, nasıl bir oluşumla yapılanacağı belli olmayan yeni kurulun TRT Genel 
Müdürünü seçmesine fırsat vermemektir. Öyleyse, mevcut Üst Kurul aracılığıyla TRT Genel 
Müdürünü seçmek, bu aşamada, en pratik çözüm olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımın -sayın 
sözcünün- konu dışındaki bazı açıklamaları karşısında, zorunlu olarak, kısa bir değerlendirme yap
mak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, gelinen altı yedi aylık süreç içerisinde yapılan atamalar, maalesef, arka 
plan konusundaki endişelerimizi haklı çıkaracak boyutlara ulaşmıştır. Bunu, birkaç somut örnekle, 
takdirlerinize ve bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkede, Sayın Başbakan, yargı mekanizmasını ve birtakım idarî 
denetim mekanizmalarını bertaraf etme pahasına özel tim kurma arayışı içine giriyorsa, orada, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, arka plan arayışları konusunda ihtiyatlı olmak, bizim temel ve aslî 
varlık sebebimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkede -diğer kadrolaşmaları ifade etmek istemiyorum- emniyet kad
rolaşması konusunda 300 kişilik bir kıdem ve liyakat listesinde, liyakat ve ehliyet listesinde 254 ün
cü sıradaki bir adayı terfi listesinin 1 inci sırasına getiriyorsanız, 222 nci sırasındaki adayı terfi lis
tesinin 2 nci sırasına getiriyorsanız, 190 inci sırasındaki adayı 3 üncü sıraya getiriyorsanız ve -en
teresandır- 1 kişi dışında, ilk 81 'e giren kişilerin -terfi listesinin 81 inci sırasına kadar olan kişilerin-
tamamı 200 üncü sıradan sonraki kıdem ve liyakat listesinde ise, müsaade buyurun, biz, arka plan 
konusunda ihtiyatlı olmak durumundayız. (CHP sıralarından alkışlar) 

Yolsuzlukları araştırma iddiasıyla topluma birtakım mesajlar verilmeye çalışılırken "yolsuzluk
ların damarına giriyoruz, yolsuzlukların damarına girmek üzereyiz" derken, ticarî sır konusunda 
getirilen İçtüzük değişikliğine hiçbir destek vermiyorsanız, kamuoyuna verilen mesajlara rağmen 
hiçbir destek vermiyorsanız ve üstelik, bu konuda Anayasa Komisyonunu, tarafımızdan yapılan 
taleplere rağmen, tarafımızdan yapılan başvurulara rağmen toplantıya çağırmıyorsanız, biz, orada, 
arka plan konusunda ihtiyatlı olmak durumundayız değerli arkadaşlarım. 

Bunları, bu tasarının görüşmelerinde ifade etmek istemezdim; ama, sayın sözcünün konuş
maları karşısında, bu kısa açıklamaları ve somut örnekleri verme gereğini duydum. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu tekrar toparlamak istiyorum. Yukarıda ayrıntılı olarak ve 
tamamen hukukî gerekçelerle açıkladığım sebepler karşısında bir belirsizlik.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Kart, sözlerinizi toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ATİLLA KART (Devamla)-. Açıkladığım sebeplerle, belirsizlik halinin mevcut olduğu ve 

mevcut yapıyla, tamamen özel amaçlarla TRT Genel Müdürünün seçilmek istenildiği açıktır. 
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Yukarıda açıkladığımız sebepler karşısında, böyle bir düzenlemenin hukuka uygun olmayacağı 
ve özel yaklaşımlara hizmet edeceği görüşündeyiz. Bu sebeple, Anayasa Mahkemesindeki yar
gılama süreci sonucu beklenilmeden böylesine özel bir düzenleme yapılmak istenilmesi hukukî 
kaos ve belirsizlik ortamını daha da artıracağından, getirilen düzenlemeye olumlu bakmıyoruz. 

Bu düşence ve değerlendirmelerle, Genel Kurulu bir defa daha saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Madde üzerinde, Komisyon Başkam Sayın Burhan Kuzu; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; konuşmam madde üzerinde olmayacak. Sayın Atilla Kart'ın Anayasa 
Komisyonu Başkanlığının, ismini kullanarak söylediği bir konudaki itirazımı belirtmek üzere kür
süye çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Kart, bizim komisyonumuzun üyesidir. Ticarî sır konusunda içtüzük değişikliği hakkın
da bir teklifte bulunmuştur. Bir süre bekledikten sonra, bir dilekçe vermiştir; İçtüzüğün 36 ncı mad
desinin birinci fıkrasına dayanarak bu dilekçeyi vermiştir. Açıp, o maddeyi okuduğumuz zaman 
hepimiz görürüz ki, orada, verilen teklifin komisyon üyelerine dağıtımı söz konusudur ve ben de 
bunu yaptım. İlgili üyelerimize, o komisyon metninden kendisinin teklifini fotokopi çekerek gönder
dim. Komisyon toplantısmın o şekilde yapılması söz konusu olamaz, İçtüzüğün başka maddelerine 
bakmak lazım. Dolayısıyla, zaten, yapılmış olan müracaat usulen eksiktir, S kişiyle o komisyon top
lanamaz. Bunu bilgilerinize arz etmek için bu açıklamayı yapma zorunluluğu duydum. 

Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kuzu. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, 69 uncu madde gereğince söz istiyorum. Çok kısa bir 

açıklama yapmak istiyorum. Yanlış bir sunuş yapıldı, ona açıklama getirmek istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kart, Komisyon Başkanı sizin teklifinizi mi yanlış aksettirdi? 
ATİLLA KART (Konya) - Elbette efendim. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Evet, evet... 
BAŞKAN - Efendim?.. 
ATİLLA KART (Konya) - Değişiklik teklifimi, toplantıya çağırma teklifimi Sayın Başkan 

hatalı ve gerçeğe aykın bir şekilde aktardılar. 
BAŞKAN - Siz o konuyu açıklayacaksınız... 
ATİLLA KART (Konya) - Bunu açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

VIII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Anayasa Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Burhan 

Kuzu'nun, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 36 ncı madde gayet açık. İçtüzüğün 36 ncı maddesi "Komisyonlara 

havale edilen işlerin görüşülmesine, havale tarihinden itibaren kırksekiz saat sonra başlanabilir. 
Komisyona havale edilen evrak, komisyon başkanlığınca resen veya komisyon üyelerinden beşi 
tarafından yazıyla istenirse, bastırılarak komisyon üyelerine dağıtılır. Bu takdirde, söz konusu süre, 
dağıtım tarihinden itibaren başlar" hükmünü amirdir. 
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Bakıyoruz, ticarî sırla ilgili değişiklik yapılması yolunda, yani, Meclis araştırma komisyon
larının devlet sırlan ve ticarî sırlan araştıramayacaklanna ilişkin 105 inci maddenin son fıkrasın
daki ticarî sırla ilgili kısıtlamanın kaldınlması yolundaki İçtüzük değişikliği teklifim 19 Haziran 
tarihinde komisyona intikal etmesine ve komisyonun gündemi müsait olmasına rağmen, aradan 
geçen yirmi gün içinde Sayın Başkan tarafından komisyon toplantıya çağrılmayınca, 36 ncı mad
dedeki bu açık hükme göre, Cumhuriyet Halk Partisine mensup 5 üyenin imzasıyla, biz, komisyonu 
toplantıya çağırdık. Evet, Sayın Başkan doğru söylüyor; bizim bu çağrımız komisyon üyelerine 
ulaştınldı; ama, olay burada bitmiyor. 36 ncı maddenin son cümlesinde "bu takdirde, söz konusu 
süre..." deniliyor. Nedir bu söz konusu olan süre; komisyonun toplantıya çağnlmasım düzenleyen 
süre. Bu dağıtımdan itibaren -yukanda ifade edildiği gibi- 48 saat içerisinde komisyonun toplantıya 
çağnlması gerekir. Siz, bir taraftan, komisyon üyelerine, komisyonu toplantıya çağırma konusunda 
yetki vereceksiniz; ondan sonra da, Başkan olarak diyeceksiniz ki "efendim, sizin bu çağnnıza rağ
men, ben, komisyonu toplantıya çağırmıyorum." Böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlanm?! 
Burada çok açık ifade ediyorum: Burada, açık bir şekilde, İçtüzüğün ihlali söz konusu, Ceza 
Kanunu anlamında, görevin kötüye kullanılması söz konusu. 

Bu başvurumla birlikte neyi talep ettik; İçtüzüğün 132 nci maddesi gereğince, Sayın Başkanın, 
yasama dokunulmazlıklannı inceleyecek Karma Komisyonu toplantıya davet etmesini istedik. 
Orada da "efendim, Uzlaşma Komisyonu toplantısı, Dokunulmazlıklan Araştırma Komisyonu top
lantısı" gibi gerekçelerle toplantıya çağnlmadığı yolunda bir cevap verildi; oysa, 132 nci madde 
gayet açık, Karma Komisyon, doğal bir komisyon, Anayasa ve Adalet Komisyonlan üyelerinden 
oluşan bir komisyon. Siz, Başkan olarak, hemen, 5 kişiden oluşan bir hazırlık komisyonu oluşturup, 
bu dosyalan inceleyip, suçun niteliğine göre, bu dosyalan Genel Kurul gündemine gönderip gön
dermemeye karar vereceksiniz. Bütün bu işlemler yapılmadı değerli arkadaşlanm. 

Bu sebeple, Sayın Başkanın sunmuş olduğu bilgi eksik olduğu için, bu açıklamayı yapmak 
gereğini duydum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz, yerimden, bu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kuzu, bir saniye... 

Şimdi, biz, bir yasa tasansını görüşüyoruz; ama, konu, mecramdan çıktı, seyrinden çıktı, 
Anayasa Komisyonumuzun çalışmalanna dönüşüyor; o nedenle, şimdi, sizin buna özen gös
tereceğinizi sanıyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Hayır, doğrudur da, 
Genel Kurulda yanlış bilgi veriliyor. 

BAŞKAN - Efendim, Genel Kurulumuz, İçtüzüğümüzün, komisyonlann toplantıya çağmlması 
konusundaki 26 ncı maddesine hâkimdir; bakar İçtüzüğe. Ben, izninizle, bu konuyu burada... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür 
ederim, siz açıklamayı yaptınız; arkadaşlanmız, inşallah, o madde numarasını duymuştur. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
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VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. -15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sayısı: 226) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 

Teşekkür ederim. 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Tasan kabul edilmiş ve yasalaşmıştır; hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Topluma Kazandırma Yasası Tasansı ile İçişleri ve Adalet Komisyonlan 
raporlannın müzakeresine başlıyoruz. 

5.- Topluma Kazandırma Yasası Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/640) 
(S. Sayısı: 235) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 235 sıra sayısıyla bastınlıp, dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Sayın Or

han Eraslan; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin saygıdeğer milletvekilleri; 235 sıra sayılı Topluma Kazandırma Yasası Tasansınm 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinize saygılar sunanm. 

Değerli arkadaşlanm, ilerleyen bu saatlerde, önemli bir konuda, ciddî bir konuda yasal bir 
düzenleme çalışması içerisindeyiz. Adı bayağı fiyakalı olan bir yasa çıkaracağız, topluma kazandır
ma yasası. 

(1) 235 S.Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Daha önce bu benzeri yasalar, pişmanlık yasası olarak, iki ana yasa üzerinde yedi defa daha 
çıkarılmış; şimdi, adı değiştirilmiş "Topluma Kazandırma Yasası" adı altında yeniden gündeme gel
miş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir süredir Kuzey Irak'ta bir hareketlenme görülüyor. Yaklaşık 5 000 
kadar silahlı terör unsurunun Kuzey Irak'ta bulunduğunu ve Kuzey Irak'ta güç dolduran, artık boş
luk olmadığını, boşluk vermediğini bildiğimiz müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinin de 
buradaki terör unsurlarının ileri gelenleriyle görüştüğünü duyuyoruz; basın yazıyor, işte bu tür şey
lerin sözü ediliyor, açıklamalar yapılıyor. 

Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri terör konusunda görüşünü açıklamış "hiçbir surette terörle 
uzlaşmam, anlaşmam, dünyada nerede terör varsa, o terörü bitireceğim" diyen bir büyük devlet. Ay
nı Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Irak'ta bulunan PKK/KADEK örgütünü de terörist örgütler 
listesine almış bulunuyor; yani, bu hesaba göre, Amerika Birleşik Devletlerinin bu terör örgütüyle 
görüşmemesi ve buradaki terörü engellemesi gerekiyor. Ancak, böyle olmuyor, bir istisna geliyor, 
burada görüşülüyor; yani, Amerika, terör karşında görüş değiştirdiğinden değil, farklı bir şeyler kol
luyor; buradaki terör unsurlarını engelleme yerine, enterne etme yerine, Türkiye'ye ihraç etmeyi 
düşünüyor. Bunun için, bu yasaya, biz "bir sipariş yasadır, Birleşik Devletler tarafından sipariş edil
miştir" dediğimizde, değerli arkadaşlarımız, kimi milletvekili arkadaşlarımız, komisyondaki bu 
sözümüz üzerine tepki gösterdiler. Ancak, çok kısa bir zaman sonra, Amerika Büyükelçisi Pearson, 
pazar günkü Hürriyet Gazetesinde, çok ayrıntılı bir biçimde bu konuyu açıkladı. 

Değerli arkadaşlarım, ilginç bir durum var; Amerika teröre karşı olduğunu söylüyor, hatta 
"Irak'a terörist bir devleti yıkmak için geldim" diyor; ama, bir başka terörist unsurla görüşüyor. Hal
buki, bu terörist unsuru enterne etme, etkisiz kılma olanağı var; ama "siz buna bir yasa çıkarın, bun
lar dönsün" diyor. Önce "eve dönme yasası" olarak adlandınldı, sonra, o isim beğenilmedi "topluma 
kazandırma yasası" denildi. Birleşik Devletler oradaki terör unsurlarına "burada bizi rahatsız is
tiyorsunuz, haydi, artık boşaltın burayı; bakın, yasanız da çıktı" demek istiyor. İşte, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, maalesef, üzüntüyle ifade ediyorum, ilerleyen saatlerde bu siparişi karşılamaya 
çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, Türkiye'nin bir yurttaşı olarak, bir milletvekili olarak, Cum
huriyet Halk Partisinin bir mensubu olarak ve Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz de toplumsal 
barıştan yanayız, toplumsal bansın sağlanmasını arzu ediyoruz, biz de kimsenin dağlarda gezmesini 
arzu etmiyoruz; ama, bunun için alınması gereken önlemler, Amerika Birleşik Devletlerinin istediği 
zamanda, onlann istediği biçimde değil, Türkiye'nin istediği zamanda, Türkiye'nin menfaatlerine 
uygun biçimde olmalıdır ve pişmanlık yasası biçiminde olmamalıdır; çünkü, değerli arkadaşlanm 
bu yol denendi, yedi defa denendi, sekizincisinin tekrannda bir yarar yoktur. 

Hükümet yetkilileri diyor ki "biz bu yasayı kucağımızda bulduk, geldiğimizde kucağımızday-
dı" Değerli arkadaşlanm, devlet istedi, devletin bütün organlannda tartışıldı, bunlar konuşuluyor; 
ancak, bir şeye dikkat etmek gerekiyor: 3 Kasımdan bu yana çok farklı süreçler yaşanmıştır; mart 
sonu nisan başına kadar yaşanan süreç bir başka süreçtir, Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu vardır, 
farklı bir durum söz konusudur, Amerika Birleşik Devletlerinin Irak'a müdahalesinden sonra 
yaşanan süreç farklı bir süreçtir, konjonktür değişmiştir, şartlar değişmiştir; yani, eskiye dayanan bir 
saptamayla, yeni durumda ve bir müttefikimizin istediği doğrultusunda böyle bir düzenlemenin 
yapılmasının doğru olmayacağı gayet açıktır. 

Değerli arkadaşlanm, yasa, tabiatı itibariyle sipariş olunca, Türkiye'nin menfaati burada 
gözetilmemektedir. Haksızlık etmeyelim, yasanın belki tümü sipariş değil, içerisinde yerli olan 
kısımlan da var. "Hazır böyle yasa çıkarken, hiç olmazsa, Hizbullah militanlannı da, Sivas katliamı 
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sanıklarını da bu kapsama alalım, bir açıkgözlülük yapalım; yani, bir hata ettik, hiç olmazsa kendi 
tabanımıza da selam verelim" biçiminde de bir düzenleme vardır ve büyük bir açıkgözlülükle 
PKK/KADEK militanlarının afifinin arasına Hizbullah militanlarının afifi ve Sivas katliamı sanık
larının afifi da sıkıştırılmıştır. Yasa bu haliyle bir pişmanlık yasası ve bir af yasası kırması, melezi 
haline gelmiştir, beklenen yaran göstermeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu benzeri yasalar yedi defa denendi, 832 kişi yararlandı topu topu. Bu 
tarz yasaların alışkanlık haline gelmesi, terörle mücadelede önemli eksiklikler, önemli gedikler 
meydana getiriyor, önemli zafiyetler meydana getiriyor; terörün yaygınlaşmasını, genişlemesini 
sağlıyor, nasıl olsa ileride benzeri af çıkacak diye. Çünkü, çok kısa zamanda, 1985'ten bu yana yedi 
defa çıkmış ve en sonu 29.8.2000 tarihinde sona ermiş; yani, bundan ikibuçuk yıl kadar önce yahut 
üç yıl kadar önce, teslim olmak isteyenin teslim olma imkânı var olmuş. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa düzenlenirken -tabiî, Sayın Bakan aksi kanaatte, çok dengelerin 
gözetildiğini söylüyor ama- biz, dengelerin gözetilmediğini görüyoruz. Şöyle ki: Bu ülkede insan
ları, birtakım terör unsurlarını dağdan indirelim derken, gözden kaçırılmaması gereken bir şey var. 
Çok büyük bir kitle halinde, onbinler halinde terör mağdurları var. Kimlerdir bunlar; terörle 
mücadele çerçevesi içerisinde evini barkını, köyünü terk etmiş, büyük kentlerin varoşlarına sığın
mış, işsiz güçsüz, ekmeksiz kalan insanlar var. Bunların kiminin, devlet, terörle mücadele çerçevesi 
içerisinde köyünü boşalttırmış, kimi terörden yılarak kaçmış. Bunların hepsi terör mağdurları. Kim
ler var bu terör mağdurları içerisinde; can ve mal kaybına uğrayanlar var. Kimler bu terör mağdur
ları içerisinde; şehit yakınları var. Değerli arkadaşlarım, düzenlenen yasa tasansı bu insanların 
tümünü rencide edici niteliktedir, toplum vicdanını kanatacak niteliktedir. 

Terör mağdurlanm ve terörden zarar görenleri korumak gerekir. Bu yasa tasansı, böyle bir 
koruma içerisinde de değildir. 

Ülkemiz coğrafyasının bir bölümünde uzun süredir bir problem yaşıyoruz; ama, iki yılı aşkın 
süredir nispeten bu sorun biraz hafiflemiş gibi. Böylesi bir ortamda, köyünü terk edenleri köye 
dönüş projesiyle yerleştirmemiz gerekirken, bunun yerine, yeni bir pişmanlık yasasını koyuyoruz. 
Terörün esas kaynağının işsizlik, yoksulluk olduğunu bildiğimiz halde, bu yasa tasansına hiçbir sos
yal plan konulmamıştır, tasannın sosyal planı yoktur, rehabilite edici bir yönü yoktur. "Teröre işsiz
lik kaynaklık ediyor" diyoruz, işsize iş bulunmamıştır, yeni istihdam alanı olanağı yaratılmamıştır; 
azı koruyacağız derken, çoğu feda etmek durumuyla karşı karşıyadır Türkiye. 

Değerli arkadaşlanm, kuşkusuz biz de şunu arzu ediyoruz: Bölgede yaşayan insanlar -bölgenin 
kendine has gerçekleri var- terör örgütünün baskısıyla, korkuyla, çaresizlik içinde, istemeden, terör 
örgütüne yardım ve yataklık etmiş olabilirler; bunlann ceza almasının önlenmesini biz de arzu 
ediyoruz, biz de böyle bir yaranın tedavisini arzu ediyoruz; ama, bu yasa tasansı, düzenleniş 
itibariyle doğrudan militanlann tümünü kapsamına alan, sadece ve sadece ülke çapında yöneten 
genel başkan, lider, emir, merkez komite üyesi dışındaki tüm militanlan, yöresel sorumlulan da 
içine alan, kapsamına alan ve suç işleyip işlememe ayınmı da yapmayan bir yasa tasansıdır. Sadece 
ceza indiriminde, suç işleyip istememede farklılık vardır. Bu durumun, toplum vicdanında ileride 
tedavisi imkânsız sıkıntılan doğuracağı açıktır. 

Değerli arkadaşlanm, bu yasa tasansı sadece PKK / KADEK örgüt militanlannı affeden bir 
yasa tasansı değil, bunun içerisinde, Hizbullahın, insan kanını donduran, insanlan domuzbağıyla 
bağlayıp evlerin tabanına gömen militanlannı da af kapsamına almıştır. Sivas'ta aydınlan yakanlar 
bu yasayla serbest kalacaklardır ve serbest kaldıktan sonra, umuyorum, yeni yakacak yeni oteller 
aramayacaklardır; umuyorum, bundan sonra Türkiyemiz, hepimize karabasan gibi gelen, evlerin 
bodrumlanndan domuzbağlı cesetler çıkmayacaktır. Bu yasa tasansı bunlan da kapsama alıyor 
değerli arkadaşlanm. 
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Değerli arkadaşlarım, muhtemeldir ki, benim konuşmamdan sonra Sayın Bakan çıkarak, bunun 
bir devlet ihtiyacı olduğunu ve devletin şefkat elinin uzanması gerektiğini, toplumsal barışın sağ
lanması gerektiğini söyleyecektir; ama, bu katliam sanıklarının affının toplumsal barışa katkısı 
nedir, bunu anlamak ihtiyacındayız; insanlık suçunun affedilmesinin toplumsal barışa katkısı nedir, 
bunu anlamak ihtiyacındayız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın İçişleri Bakanımız Adalet Komisyonunda yaptığı konuşmasında 
"bu yasa, şimdiye kadar çıkarılmış en geniş yasadır, herkes istifade ediyor bu yasadan" dedi, doğru 
söylüyor. İstifade edemeyecekler 3 üncü maddede belirtilmiş: Örgütün tamamı üzerinde etkili 
olacak şekilde sevk ve idare eden başkanlık konseyi, merkez komite, şûra, genel başkan, lider, emir, 
vesaire... Bunlar, Türkiye çapmda yönetici; yani, birkaç kişi istifade edemiyor. 

Hüküm kesinleşmeden önce hâkim huzurunda beyanını reddeden veyahut "ben bu kanundan 
yararlanmayacağım" diyenler affedilmiyor. 

Önceki pişmanlık yasalarından yararlananlar affedilmiyor. 

Yani, bu yasada, kamuoyuna yansıtıldığı gibi, suç işlemeyenler, zavallılar, işte istemeden teröre 
bulaşmışlar, çok pişman olacaklar... Yok böyle bir şey! Faal nedamet göstermek bile gerekli değil 
bu yasadan istifade etmek için. Sadece yararlanma isteğini belirtip "ben örgütten çekildim" demek 
-kanun tasarısının gerekçesinde de açıkça var- yararlanma kapsamındadır değerli arkadaşlarım. Bu 
yasa, bu nedenle de, üzeri örtülü bir af yasası niteliğindedir. 

Suç tanımı da çok geniş tutulmuştur değerli arkadaşlarım; örgüt, cemiyet, çete, silahlı çete ve 
gizli ittifak. Bu durum işte ustaca düzenlenerek, artık, aydınlarımızı, ülkemizin gözde aydınlarını 
yakan Sivas katliamı sanıklarını da, Hizbullah sanıklarım da, PKK'lılarla birlikte af kapsamına al
mışlardır. Burada eşit davramlan bir şey olmuştur; cumhuriyet düşmanı kim varsa, hepsi bu kapsam 
içerisine alınmıştır. Onun için, Türk Ceza Kanununun 146, 168, 169, 170,171, 179, 188, 254,256, 
264, 313, 314 ve sair maddeleri ve Terörle Mücadele Kanununun bilumum maddeleri yasanın kap
samı içerisindedir. Bunu, değerli hukukçu arkadaşlarım -aranızda da vardır- tefrik edebilirler, an
lamını da bilirler. 

Değerli arkadaşlarım, bu şekilde toplumsal banşı sağlama imkânı yoktur. Tam tersine, böyle 
bir düzenleme toplumsal banşı sağlamaz, toplumsal bansın temeline dinamit koyar. Kim, insanlık 
suçunu, insanlan canlı canlı yakabilen canileri affederek toplumsal banşı sağlayabilir; bunun bir ör
neği var mıdır dünyada, böyle bir suçun affinm bir örneği var mıdır?! Nazi katilleri, aradan yıllar 
geçmesine rağmen affedilmemiştir. Bu kadar kolay mıdır bu ülkede; insanlan otelde yakacaksınız 
ve üç beş sene sonra elinizi kolunuzu sallayarak çıkacaksınız; bunun adı toplumsal banş olacak!.. 
Kim söyleyebilir; bebeğe kadar katleden bir örgütün militanlannı affedeceksiniz ve bu afla toplum
sal banşı sağladığınızı söyleyeceksiniz. Oysa, terörün temelinde yatan sosyal, ekonomik nedenleri 
biliyoruz; yasanın, bu sosyal ve ekonomik nedenler yönünden hiçbir planı yoktur, hiçbir getirişi 
yoktur. 

Değerli arkadaşlanm, konjonktürel olarak da böyle bir yasanın çıkışı yanlış bir zamandadır. 
Böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Nispî bir rahatlama dönemi yaşanmaktadır. Bu 7 adet pişmanlık 
yasasının en sonuncusu, 29.8.2000'e kadar yürürlükte kalmıştır. Burada teslim olmak isteyenler var
sa, iki sene önce de teslim olabilirdi. Amaç, sipariş gerçekleştirmek olmuştur. Bu yasal düzenlemey
le karşı karşıyayız değerli arkadaşlanm. Bu , önemli bir konudur. 
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Bu yasayla, kesinleşmiş hükümler bozulmaktadır. Kesinleşmiş hükmün bozulması, ancak af 
yasasıyla mümkündür. Bu yasa için nitelikli çoğunluğa ihtiyaç vardır. Bunu da Anayasanın 87 nci 
maddesi emretmektedir. Düzenlemeyle ilgili bu konuyu bilgilerinize ve dikkatlerinize sunuyorum. 

Çözüm üretmeyen ve rehabilite edici hiçbir özelliği olmayan, toplumsal barışa hizmet et
meyen, insanlık suçlarını da kapsayan bu yasanın tümüne karşıyız; tümüne "hayır" oyu kul
lanacağımızı bildiriyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın İdris Naim Şahin. 

Buyurun Sayın Şahin.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA İDRİS NAİM ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

saygıdeğer üyeleri; görüşülmekte olan Topluma Kazandırma Yasası Tasansı üzerinde Adalet ve Kal
kınma Partimizin görüşlerini açıklamak ve bu yasa tasansının gerekçelerini, içerdiği ana düzen
lemeleri ve hedefleri sizlerle paylaşmak üzere huzurlannızdayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selam
layarak sözlerime başlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; devlet, toplum ve fert unsurlannın birbirleriyle olan sürekli 
ve vazgeçilmez ilişkileri vardır. Devlet, toplumun huzurunu, sükûnunu ve bulunduğu zaman 
diliminin ölçüleri içerisinde gelişmesini, kalkınmasını, refahını sağlamak gibi süreklilik arz eden 
vazgeçilmez hedefleri yüklenmiş bir toplumsal örgüttür. 

İçinde yaşadığımız son yıllarda, özellikle son yirmi yılda ülkemizin gerçekten yaşadığı büyük 
sıkıntılar olmuştur. Bu sıkıntılar, bazen ekonomik, bazen toplumsal, bazen siyasal içerikli olmanın 
yanında, zaman zaman da sürekli bir şekilde terör eylemleri şeklinde kendisini göstermiştir. Türk 
toplumu ve Türk Devleti, sürekli sorunlarla yaşamış ve bu sorunlann üstesinden gelmek için, millî 
birliği ve dayanışması içerisinde devamlı bir arayış, devamlı bir mücadele içerisinde olmuş ve 
bugünlere gelmeyi, 21 inci Yüzyılın içinde bulunduğumuz bu döneminde dünyada adından söz 
edilen, kendini kabul ettirmiş bir ülke olmayı başarmıştır. Türkiye ve Türk Milleti, şüphesiz, 
yaşadığı sıkıntılann faturasını çoğu zaman ağır ödemiştir; ama, bütün bu ağırlıklara rağmen, Türk 
Milleti ve Türk Devleti, binlerce yıl geriden miras getirdiği devlet yönetim anlayışı ve toplumsal 
değerleri itibariyle, bütün bu ağırlıklann altından kalkabilmeyi başarmıştır ve başaracaktır. Bugün, 
bu saatte, Yüce Meclisin gündeminde bulunan Topluma Kazandırma Yasası Tasansı, önemli bir 
sorunun çözümüne yönelik tedbirlerden bir tanesini oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, sorunlar, insan için ve toplum için sürekli vardır ve olacaktır. Sorunlann 
varlığı, çoğu zaman, aynı zamanda çözüm üretmek için birer fırsat zemini oluşturmaktadır. Esas 
itibariyle, hayat, sorunlardan ibarettir. İnsana düşen, örgütlere düşen, hükümetlere düşen, yönetim
lere düşen, siyasetçiye düşen de sorunlar karşısında çözüm üretmektir. Esas itibariyle, siyaset yap
ma ve hükümet etme sanatı, bir bakıma çözüm üretme sanatından ibarettir. Bu çerçevede, 
hükümetimiz, hazırlayıp Yüce Meclisin takdirine sunduğu pek çok yasa tasansı gibi, sosyal ve 
hukukî yanı ağır basan, toplumsal banşı daha da kuvvetlendirmeye, millî birliğin ve bütünlüğün sar-
sılmazlığını sağlamaya yönelik bir yasa tasansı olarak Topluma Kazandırma Yasası Tasansını hazır
lamış, uzun çalışmalar sonucu hazırlanan bu yasa tasansını da Yüce Meclisin önüne getirmiştir. 

Partimiz Adalet ve Kalkınma Partisinin bu soruna bakışı, parti programında, çok açık bir şekil
de yerini almıştır. Terör sorunu Türkiye'nin bir gerçeğidir. Adalet ve Kalkınma Partisi, bu sorunun 
toplum hayatımızda neden olduğu olumsuzluklann bilinciyle, bölge halkının mutluluğunu, refahını, 
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hak ve özgürlüklerini gözeten, Türkiye'nin bütünlüğü ve üniter devlet yapısıyla birlikte, bölgeyi teh
dit eden terörün önlenmesinde, zaaf yaratmayacak bir şekilde, kalıcı, tüm toplumun duyarlılıklarına 
saygılı, etkili ve sorunları kökünden çözmeye yönelik bir politika izlemeyi milletimize vaat etmiş
tir. Hazırlanan Topluma Kazandırma Yasası Tasarısı da, bu çerçevede atılan adımlardan sadece bir 
tanesidir. Esas itibariyle, terör sorunu, sadece sonuçları itibariyle bakıldığında yalın bir sorun gibi 
gözükürse de, nedenlerine inildiğinde, pek çok sebebi içeren, pek çok altı olan, arka planı olan bir 
problemler yumağından ibaret şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunun sosyal nedenleri vardır, 
ekonomik nedenleri vardır, hukukî nedenleri vardır, kültürel nedenleri vardır, iç ve dış siyasal 
nedenleri vardır; daha pek çok sebep saymak mümkün. Şüphesiz, çözümlerin de bunlara yönelik ol
ması, nedenlerin iyi tespiti ve çözümlerin de ona göre geliştirilmesi, oluşturulması gereklidir. 
Bugün, çözümlerden sadece bir tanesini konuşmak ve bir tanesini değerlendirmek durumundayız. 
Hükümetimiz ve dolayısıyla partimiz, teröre neden teşkil eden her tür ekonomik, sosyal ve siyasal 
sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi çalışmalarını, planlı, programlı ve ısrarlı bir şekilde 
sürdürmenin yanında, bir hukukî çözüm olarak, hukukî boyut olarak Topluma Kazandırma Yasası 
Tasarısını da ortaya koymuş ve huzurlarınıza getirmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bir problemler yumağı görünümünde olan terör belasının içerisine düşen 
yüzlerce, binlerce, onbinlerce yurttaşımız olmuştur ve vardır. Bunların hepsinin, bir öz iradeyle, öz
gür iradeyle bu olaylann içerisine girdiğini, düştüğünü, sanınm, bu çatı altında iddia edecek hiçbir 
sayın milletvekili yoktur. Ortada bir karmaşa, bir kargaşa söz konusudur. Bölgenin kendine has coğ
rafyası, bölgenin kendine has sosyal yapısı, bölgenin kendine has ekonomik yetersizlikleri ve böl
genin eğitim eksikliklerinin bir bütün olarak doğurduğu terör olayının, şüphesiz, bilinçli elebaşıları 
vardır ve onlar da takip edilmekte, mücadele edilmekte, yakalanmakta, yargılanmakta ve cezalan
dırmaktadır; ancak, bu arada, hiçbir şekilde özgür iradesi olmadan bu olaylann içerisine kansan, 
katılan, bir gece vakti ansızın gelen, gecenin karanlığında ansızın evini basan insanlann zoraki yar
dımına katılmak durumunda kalan terör bölgesindeki insanlann -ki, bunlann sayısı oldukça faz
ladır- günahsızlığı, suçsuzluğu ve çaresizliği, şüphesiz, hepimizin ortak ittifak ettiği, sıkıntılı ve 
sorun olarak karşımızda duran bir husustur. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Öldürülen şehitler mi suçlu?! 
İDRİS NAİM ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, önümüze getirilen yasa tasansı, toplum

sal banşı güçlendirmeye yönelik bir yasa tasansıdır. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sivas'ta yananlar mı suçlu?! 
İDRİS NAİM ŞAHİN (Devamla) - Bu tasannın bir af yasası olarak takdimi, biraz önce söz alan 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız tarafından yapıldı. 
Değerli arkadaşlar, hepimiz okuma yazma biliyoruz. İnanıyorum ki, bunu af yasası olarak tak

dim eden arkadaşım da mutlaka biliyor; ama, politika yapmak uğruna, gerçekleri saptırmayı da göze 
almak uğruna, ne yazık ki, af içermeyen, sadece olağanüstü şartlarda, anormal şartlarda gerçekleşen 
bir olaya kansan normal, masum insanlan rehabilite etmek uğruna, belki de toplum düzeni uğruna, 
onlann sıkıntılannı, hak etmedikleri haksızlıktan düzeltme uğruna gerçekleştirilen bu yasa tasansı, 
bir af yasası değildir. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Aynen af yasasıdır. 
İDRİS NAİM ŞAHİN (Devamla) - Okuduğumuzda, baktığımızda, bunun bir af yasası ol

madığı, çok açık seçik görülmektedir. Bu tasan, terör örgütünün içerisine kanşmış; fakat, hiçbir 
şekilde eyleme kanşmamış, eylem yapmamış kişileri, bir kereye mahsus, o belanın, o şer örgütünün 
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içerisinden alıp, topluma kazandırmayı hedefleyen bir yasa tasarısıdır. Buna karşı çıkan var mı? Ey
leme karışmamış; ama, bir şekilde, o örgütün içerisine -gitmiş de diyemiyorum- götürülmüş, gitmek 
zorunda kalmış; bunlardan herhangi birisi, o bölgede, o mezrada, o komda yaşayıp da, burada mil
letvekili olmayan; ama, bir şekilde, o terör örgütünün içerisine gitmek ve götürülmek, sürüklenmek 
zorunda kalanlardan birisi biz de olabilirdik. Bunun neresi aftır, bunun neresi yanlıştır?! 

Bu yasa tasarısıyla getirilmek istenilen ve getirilen bir başka düzenleme, elinde olmadan, 
iradesi dışında, korumasız bir şekilde, kapısını çalıp ekmek isteyene, verdiği ekmekten, vermek 
zorunda kaldığı ekmekten... 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Madımak'ta ekmek mi istediler?!. 

İDRİS NAİM ŞAHİN (Devamla) - ...Kapısı kırıldığı için içeriye giren ve yapacak hiçbir şeyi 
olmayan çaresiz insanların, örgüte yataklık yapma iddiasıyla, bir terör suçlusu olarak kabul edilip, 
onların, ömür boyu ya da uzun yıllar boyunca aile düzeninin, kendi ferdî hayatlarının karartılmasını 
önlemeye yönelik bir düzenleme, bir toplumsal barış, bir toplumsal uzlaşma arayışının yanlışı 
nerede, affi nerede?! 

Af yapabilmek için mahkûmiyet gerekir. Mahkum olanlarla ilgili ya da yargılananlarla ilgili de, 
bu tasarıda hükümler vardır. Bu hükümler hiçbir zaman af hükmü değildir; karşılığında konulmuş 
çok aklî, çok çağdaş, çok çözüme yönelik, pragmatik bir yaklaşımla, toplum faydasına bir karşılık 
isteyerek, bir bedel alarak, belli cezalarda indirim yoluna gidilmektedir, belli cezaların hafifletil
mesi söz konusudur. Bu bir af değildir, kısmî ceza indirimdir ve bu kısmî ceza indiriminin yapılabil
mesi için de, suç işleyen terör örgütü mensuplarının, devlete, devletin organlarına, mahkemelere, 
açık, net, samimî bilgiler vermesi gerekmektedir. Bu bilgiler, bir terör örgütü meydana çıkarıcı bil
giler olmalıdır; bu bilgiler, bir terör örgütünün, dağılmasını, yok edilmesini sağlayıcı bilgiler ol
malıdır. Bu bilgilerde, bu bilgiyi veren terör örgütü mensubunun, özel çabası, özel gayreti, samimî 
gayretiyle, terör örgütünün yapmayı planlayıp yapamayacağı veya yapmasının önleneceği bir olay 
söz konusu olmalıdır. 

Netice itibariyle, burada, devletin, bir örgütü, tamamen çökertmek uğruna, içten yıkmak uğ
runa geliştirdiği bir hukukî çözüm, hukukî metot söz konusudur. 

Terörde, terörist ve terör grubu ile devlet ve toplum karşı karşıyadır. Teröristin kanunu yoktur 
-vardır; ama, kendi kanunudur- uluslararası ve ulusal meşruiyeti olmayan kanunlarla, kendi kanun
larıyla çalışır. Onlar için, gecenin ayrı bir önemi vardır. Devlet, gece, vatandaşın hürriyetini ve can 
güvenliğini sağlamakla yükümlüdür; terör örgütü de, geceyi, karanlıktan istifade ederek, vatan
daşın, canına, malına kast edebilmek veya kendi propagandasını yapabilmek yönünde kullanmak
tadır. İstikametler zıttır, birbiriyle çatışır; devlet legal çalışır, terör örgütü illegal çalışır. Legal 
çalışan ile illegal çalışanın, takdir edilir ki, şartları ve pozisyonları eşit değildir. 

O halde, devletin, terörle mücadele ederken başvurmak zorunda olduğu pek çok tedbir vardır; 
bu tedbirlerden birisi de, bu tür bir tedbirdir. Bu tedbirler, ilk defa başvurulan bir tedbirler man
zumesi de değildir. Türkiye'de de ilk değildir, dünyada da ilk değildir. 1985 yılında başlayan bu uy
gulama, günümüze değin, benden önce söz alan arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 7 kez başvurulan bir 
tedbirdir; ama, bu kez, daha dengeli, daha adil, daha aklî ve daha mantıkî bir yaklaşımla bu tedbir
ler geliştirilmiş, yasalaştınlmıştır. 

Dolayısıyla, bu düzenlemenin getirdiği sonuçlar kesinlikle bir af değildir. Ben, özellikle, bu hususu, 
siz değerli milletvekili arkadaşlarımın bilgilerine sunmak istiyorum. Af diyerek, hem milletimizin hem 
de değerli milletvekillerimizin bilgileri karıştırılmaya ve amacından saptırılmaya çalışılmaktadır. 
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Burada, terör örgütü mensuplarının isteyerek teslim olmalan, mukavemet göstererek teslim ol
malan, hüküm giymiş olmalan, hüküm giymemiş olmalan hallerine münhasır olmak üzere, devlete 
ve topluma karşı gösterdikleri yakınlık, duyduktan pişmanlık, yapacaktan yardımla orantılı olarak, 
devletin ve kanunun kısmî bir ceza indirimi söz konusudur. Bu indirimin karşılığında, şayet, bu 
terör örgütü mensubu veya mensuplan, tekrar aynı suçu işlemeleri halinde, kanunun çok acı ve çok 
ağır tedbiriyle, müeyyidesiyle karşı karşıyadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun; sözlerinizi tamamlar mısınız. 
İDRİS NAİM ŞAHİN (Devamla) - O da, kanunu okuduğumuzda göreceğiz, göreceksiniz ki, 

cezası yüzde 50 fazlasıyla artınlarak kendisine tatbik olunacaktır. 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Özür dileyelim... Eksik; bir de madde koyalım, özür dileyelim. 
İDRİS NAİM ŞAHİN (Devamla) - Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, hazırlanmış bulunan yasa 

tasansı bir af değil; sadece, toplumsal uzlaşmayı, toplumsal banşı, bölgede uygulanan diğer tedbir
ler paralelinde, diğer çalışmalar paralelinde hukukî açıdan desteklemeye yönelik bir yasa tasansıdır. 
Bunun anlaşılmasında doğrusu çok zorlanılmaması gerekirse de, Cumhuriyet Halk Partili arkadaş-
lanmızm tamamı değilse de bir kısmının bu noktada farklı düşündüklerine tanık olmakta ve din
lemekteyiz; bu da normaldir. Şayet, kendileri iktidar olsaydı, belki, bunun çok daha değişik bir 
düzenlemesini getirebilirlerdi; tabiî, onlann işi; ama, muhalefet olmanın gereği olarak bazı düzen
lemeleri, kanunda yazılı hususlan olduğu gibi anlamak, okumak yerine, farklı takdim etme uy
gulaması, kendini, bu tasanyı değerlendirirken de göstermektedir. Aslolan, hiçbir yerde, hiçbir 
şekilde terörün ve terör örgütünün, olamamasıdır. Bugün itibariyle de, örgüt, artık, çökmek, çöker
tilmek durumundadır. Yeniden yeşermemesi için, yeniden güç bulmaması için, içerisindeki insan-
lann, içerisindeki elemanlann kazanılması, onlann topluma döndürülmesi bir akılcı yoldur. 

Esas itibariyle, Türkiye'deki terör, sadece Türkiye sınırlannı ilgilendirmemektedir; bir zaman
lar Türkiye'deki terörü destekleyen, ama, bugün için bundan pişman olan bölge ülkelerinin de ortak 
sorunudur, Ortadoğu'nun ortak sorunudur. Suriye, Irak, İran, Türkiye bölgesinde, Ortadoğu böl
gesinde, terör, bir genel sorundur ve bölge ülkelerinin bugün için akılcı olarak birlikte teröre yak-
laşımlan, hep beraber, terörü bitirmeye, terörün kökünü kazımaya yönelik ortak adımlar yönünde 
ve yolundadır. Bu yasa tasansının, bu şekliyle, aynı zamanda komşu ülkelerle olan bir eylem 
beraberliği yanı da söz konusudur. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, sözlerinizi toparlar mısınız. 
İDRİS NAİM ŞAHİN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, Türk Devleti ve hükümetimiz, terör konusundaki çalışmalannı bundan son

ra da kararlılıkla sürdürecektir. Esas itibariyle, her türlü hukukdışı, kanundışı uygulamalar konusun
da hükümetimizin ve devletimizin gayreti ve çalışması kesintisiz bir şekilde devam etmektedir ve 
etmelidir de. Bu manada, bakıldığında, aslolan, ortaya çıkan örgütleri ve suçlulannı takip etmek 
değildir; aslolan, suçun ve suçlunun baştan bertaraf edilmesi, önleyici tedbirlerin çok daha etkin 
noktalara, her yönüyle, personel yönüyle, eğitim yönüyle ve malzeme yönüyle götürülmesidir; 
hükümetimizin de bu yönde ciddî adımlar atmakta olduğunu ve atacağını ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu tasanyla, hükümetimizin değişik alanlarda, altyapıda, enerjide, sağlıkta, 
sporda, eğitimde, kültürde, iç ve dış siyasî konularda gerçekleştirdiği başanlı çalışmalan ve adım
lan yanında, hukukî açıdan toplumsal banş uğruna attığı bu adımla da, inanıyorum ki, inanıyoruz 
ki, ülkemizde, devlet ve millet ilişkilerinde, devlet-millet kaynaşmasında çok daha iyi bir noktaya 
gelinecektir. 
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Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak, şüphesiz bu tasarıya yönelik görüşümüz olumludur, 
oyumuz müspettir. 

Tekrar, terör konularını konuşmayan bir Türkiye ve kalkınan bir Türkiye, huzur ve barışı git
tikçe kuvvetlenen, dünyaya örnek bir Türkiye idealiyle, hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Şahsı adına, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart; buyurun. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel Kurul gündemine 

getirilen tasarının tümü üzerinde kişisel görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen tasarıyla ilgili değerlendirmeyi yapmadan evvel, konuyla ilgili 
bazı tespitlerin yapılmasında ve bazı soruların açıklık kazanmasında zorunluluk vardır. Buna göre, 
getirilen tasan örtülü bir af yasası mıdır, yoksa bir indirim yasası mıdır? Getirilen tasan hangi ör
gütleri kapsamaktadır? Bunun adını doğru koymamız gerekiyor. Her ne yapmak istiyorsak, bunu 
tutarlı bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Af getirilmek isteniliyorsa, bu af, neden adi suçlan 
da kapsayan ve genel affın özelliklerini taşıyan bir af niteliğinde değildir? Bunun sebeplerinin 
somut olarak açıklanması gerekmektedir. Yoksa, tasannın 1 inci maddesinde ifade edildiği gibi, bu 
tasannın amacı, sadece siyasî ve ideolojik amaçla kurulmuş olan terör örgütleri mensuplannın top
luma yeniden kazandınlması, toplumsal huzur ve dayanışmanın güçlendirilerek devam ettirilmesin
den mi ibarettir? Bu amaca nasıl ulaşılacaktır? Yoksa, bu yasa, 4616 sayılı ve 1999 yılında çıkanlan 
ve yine kamuoyunda Erteleme Yasası olarak bilinen yasayı, siyasî ve ideolojik nitelikteki suçlarla 
tamamlayan bir yasa mıdır? 

BAŞKAN - Sayın Kart, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurul salonumuzda büyük bir uğultu var; sayın milletvekillerinin 

kendi aralanndaki sohbetlerini kesmelerini rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, bütün bu hususların irdelenmesi gerekmektedir. 
Sayın milletvekilleri, bir diğer önemli konu, bu tasannın, aynı zamanda, şehit annelerinin 

acısını da dindirmeye yönelik bir yönünün bulunduğu iddiasıdır. Bu iddia da, tasannın gerekçelerin
den birisi olarak sunulmaya çalışılmıştır. Bu kadar farklı ve birbiriyle bağdaşmayan, birbiriyle esas
tan çelişen değerlendirmelere hayret etmemek ve şaşmamak elde değil ve annelerin ıstıraplannı, 
böylesine tutarsız ve aykın düzenlemelerin arasında sıkıştırmak, ifade etmek ve geçiştirmek!.. Bun
lar, kabul edilebilir, ciddî, sorumlu ve tutarlı yaklaşımlar olamaz. 

Değerli arkadaşlanm, tasarıya bakıyoruz; tasannın 4/a maddesinde, terör örgütü mensubu olup 
da kendiliğinden veya vasıtalı olarak teslim olanlara ve örgüt tarafından işlenen suçlara iştirak et
meyenlere ceza verilmeyeceği ve hatta tutuklanmayacaklan düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzen
leme, örtülü bir af olmaktan öte, açık bir aftır. 

Tasannın 4/c maddesinde ise, hükmün kesinleşmesinden önce ve sonraki aşamaya göre ceza 
indirimi yapılması kabul edilmektedir. Son fıkra, son cümlesinde ise, Türk Ceza Kanununun 169 
uncu maddesinde düzenlemesi yapılan suçlar yönünden ceza verilmeyeceği düzenlemesi getirilmiş
tir. Bu madde de, af niteliğinde olan bir düzenlemedir. Bu sebeple, Adalet ve Kalkınma Partisi söz
cüsünün konuşmasının diğer bölümlerinin değerlendirilmesi bir tarafa, bu yöne ilişkin değerlendir
mesinin hiçbir hukukî dayanağının olmadığını ve tutarlı bir değerlendirme olmadığını vurgulamak, 
ifade etmek istiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, yine, bir taraftan terör örgütü mensuplarına indirim ve af getiren bir yapı, 
diğer taraftan ise adî suçlara temas etmeyen bir yapı. Böylesine kompleks bir yapısı olan ve özün
de temel çelişkiler içeren bir yasa tasarısı var karşımızda. 

Bütün bu tespitlerin yanında değerli arkadaşlarım, elbette, genel affın, hukukî ve sosyal şart
lan oluşmuş mudur; bunu da değerlendirmek gerekiyor. Bilindiği gibi, genel af, sosyal fayda düşün
cesiyle, bütün veya belirli bazı suçları ve hükmedilmiş cezaları, bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan 
kaldıran bir yasama faaliyetidir. Tasarıyla ilgili genel gerekçede de belirtildiği üzere, 1985 yılında 
başlayan ve 2000 yılına kadar aralıklarla devam eden 7 adet yasa, indirim veya pişmanlık veyahut 
benzer isimlerle çıkarılmış, onsekiz yılı bulan süreç içinde bu yasalardan yararlanmak isteyenlerin 
sayısı 1 000'in altında kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, siyasî iktidarın öncelikle buna göre tercihini açık bir şekilde yapması 
gerekmektedir. Siyasî iktidar, genel af mı çıkarmak; yoksa, indirim mi yapmak konularında tercihini 
yapmalı, kararını vermeli, konuyu buna göre olgunlaştırmalı ve bundan sonra gündeme getirmelidir. 
Bütün bu temel ilkeleri gözardı eden, büyük ölçüde dış etken ve talepleri esas alan yaklaşımlarla 
olaya çözüm getirilmesi mümkün değildir. 

Bütün bunların yanında, kamu vicdanında ve hafızalarda varlığını kaybetmeyen, 1990'h yıllar
dan sonra vuku bulan Sivas olayı ve Hizbullah örgütlenmesinin affına yönelik düzenlemeler getiril
mek istenilmesini de, hukuka uygun ve adil bir yaklaşım olarak değerlendirenleyiz, değerlendir
memiz mümkün değildir. Kamu vicdanını sızlatan bu eylemler yönünden, af veya indirim sebep
lerinin oluştuğu kabul edilemez. 

Bir diğer önemli konu değerli arkadaşlarım, terör mağduru binlerce, onbinlerce ailenin haklan 
nasıl korunacak ve mağduriyetleri nasıl giderilecektir? Toplumsal banş ve sosyal huzura ilişkin 
değerlendirme yapılırken, bu faktör, mutlaka ve öncelikle nazara alınmalıdır. Yerlerinden yurtlann-
dan göçe zorlanan ve ağırlıklı olarak, Diyarbakır, Adana ve Mersin'e göç eden binlerce insanın ev
lerine ve köylerine dönüşü yolunda hangi çalışma yapılmıştır; üzerinde önemle durulması gereken 
acil konu budur. Bu insanlann sosyal ve ekonomik sorunlanna çözüm getirmek konusunda hangi 
çalışmalar yapılmıştır; bu konulan mutlaka irdelememiz gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kıvanç vericidir; hukukumuzda, artık, bu konunda, yeni ve hakkaniyete 
uygun olan bir yaklaşım benimsenmeye başlanmıştır. Ceza muhakemeleri usulüyle ilgili çalışmalar
da, artık, suçun mağduru ile şikâyetçinin haklan, daha dengeli bir şekilde, sanığın haklanyla daha 
dengeli bir düzeye getirilmiştir, gerek hazırlık aşamasında ve gerek yargılama aşamasında daha 
geniş haklar tanınmaya başlanmıştır. İlginçtir; Türk hukukundaki bu olumlu gelişmelere karşılık, 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde, mağdurun, sanık gibi bir korumaya sahip olmadığı görülmek
tedir. Gerçekten, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin adil yargılamayı düzenleyen 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrası, ceza davalan bakımından, sadece, kendisine karşı ceza takibatı yapılan kişiyi 
korumayı esas almıştır. Bu yüzden, kovuşturmaya yer olmadığı karan karşısında suçun mağduru, il
gili maddenin ihlal edildiğini ileri sürememektedir. Buradan gelmek istediğim nokta şu değerli ar-
kadaşlanm: Avrupa Birliği bağlamındaki mevzuatın, mutlaka, doğru ve hakkaniyete uygun olduğu 
yolundaki önyargı, kompleks ve değerlendirmelerden de artık kurtulmamız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlanm, bu tasan, yukanda açıkladığım sebeplerle, hukuk tekniği itibariyle, 
hukuken malul olan bir taşandır. Bu tasan, geri çekilmesi gereken bir taşandır. 

Değerli arkadaşlanm, açıkladığım bu ihtirazî kayıtlar ve ciddî hukukî aykınlıklar karşısında, 
getirilen tasanyı olumlu görmediğimi ve yetersiz olduğunu ifade ederek, Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 

Sayın milletvekilleri, özellikle Bakanlar Kurulu sıralarından çok büyük ses gelmektedir. Sayın 
milletvekillerimizin, sayın bakanlarla, sayın bakanlarımızın da, tabiî, sayın milletvekilleriyle soh
bete girmemelerini... Gecenin bir saatine geldik; sükunetle, şu çalışmalarımızı sürdürelim. 

Şahsı adına, ikinci söz, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın. 

Buyurun Sayın Eraslan. (CHP sıralarından alkışlar) 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hassas bir 
konuyu görüşüyoruz. Hassas bir konu olduğu için, içimde coşan, içimde patlamak üzere olan vol
kanı bastırdım, az söyledim, sorumluluk sahibi birisi olarak, milletvekili olarak. Ama, bu kar
deşiniz, şu kürsüde, yalan bir laf etmedi; beşerim, şaşırmalar müstesna; Allah şaşırtmasın. Siyahı da 
beyaz diye söylemek, abesle iştigaldir. 

Değerli arkadaşlar, hukukçular için af nedir; hukukçular için af -çok sayıda hukukçu ar
kadaşımız var- mahkemece verilmiş, kesinleşmiş bir hükmün, yasama organı tarafından ortadan 
kaldırılması ya da o cezanın bir bölümünün ortadan kaldırılmasıdır. Adına ne dersek diyelim, hukuk 
tekniğinde, bunun adı aftır. Şimdiye kadar, Türkiye Cumhuriyetinde çıkan aflar da, mahkûmiyetleri 
tümden ortadan kaldırmamıştır. 1965'teki meşhur af, cezalardan sadece beş yıl indirmiştir. Böyle, 
kısmî aflar, çok sayıdadır hukukumuzda. 

Bakın, Sayın Şahin'in "af değildir" iddiasına karşı, ben, bu yasa tasarısı melez bir tasarıdır 
dedim. Neden melez dediğimi de anlatıvereyim. Yani, isim takma meraklısı olduğumdan değil; için
de af da var, içinde pişmanlık da var. Tasarının 4 üncü maddesinin c fıkrasının ikinci bendini 
okuyorum: "Hüküm kesinleştikten sonra..." Arkadaşlar, kesinleşmiş bir yargı hükmü var; ama, 
adam "ben örgütle ilişkimi kestim" dediği zaman, hükmü bozuyoruz. Ne yapıyoruz; cezasını üçte 
birine indiriyoruz. Terör suçlarında verilen cezalar genellikle otuz yıldır; üçte birine indirdiğinizde, 
on yıla düşüyor. Arkadaşlar, hukuk tekniği olarak, bu af değildir de, nedir?! Ben hukukçuyum, mes
leğim de bu. Birisi bana bunu anlatsın, hukukçu birisi anlatsın, bunun adı af değil, başka bir şeydir 
diye. İster indirim deyin ister bindirim deyin, ne derseniz deyin, kesinleşmiş bir ilamı yasama or
ganı eliyle bozduğunuzda, ondan bir tenzilat sağladığınızda, onun hukukî adı aftır, 87 nci maddeye 
göre nitelikli çoğunluğu gerektirir. Bundan kaçış yok; bu bir; değerli arkadaşlarım, ikincisi, 
buradaki konuşmamda, çok net olarak söyledim. Evet, birtakım insanlar, iradesi dışında teröre 
bulaştırılmıştır; bu, ülkemizin gerçeğidir. Bunu, acıyla hissediyorum, biliyorum ve bu duygular 
içerisinde -bu hassasiyeti bu kardeşiniz göstererek- gayet yumuşak bir üslupla Genel Kurula hitap
ta bulundum. Bunlar ayn bir şey; ama, suç işleyenler de bu kapsamda arkadaşlar. 

Az önce, yasa tasarısının maddesinden "hüküm kesinleştikten sonra" ibaresini okudum. Elim
de, İçişleri Komisyonunun raporu var; okuyorum: "Bu yasanın kapsamı daha önce çıkarılan yasalar
dan çok daha geniştir. Yasanın kapsamına girmeyen örgüt mensupları: 

1.- En üst düzey yöneticiler, 

2.- İfadelerini reddeden ve yasadan yararlanmak istemediğini beyan edenler, 

3.- Daha önceden benzeri yasadan yararlanan örgüt mensuplarıdır. 

Arkadaşlar, ben de farklı bir şey söylemedim, sadece Türkiye çapında idare edenler yararlan
mıyor, ifadelerini reddedenler yararlanmıyor ve daha önce yararlananlar yararlanmıyor. Onun dışın
da, suça karışmamış diye bir şey yok; tam tersine. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın İçişleri Bakanımızın Adalet Komisyonunda yaptığı konuşmasını 
tutanaktan okuyorum: "Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu noktadan itibaren yasanın içeriğine 
girerek sizlerle yasanın detaylarıyla ilgili bazı noktalan da paylaşmak istiyorum. Yasa tasansının 1 
inci maddesi siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için kurulmuş terör örgütü mensuplannın top
luma yeniden kazandınlması, toplumsal huzur ve dayanışmanın güçlendirilerek devam ettirilmesi 
yasanın amacı olarak belirlenmiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için geçmiş kanunlardan bir nok
tada daha farklılığa gidilerek kapsam daha geniş tutulmuştur. Bu yasanın diğerlerinden birinci far
kı isim, ikinci farkı kapsamının geniş tutulmuş olmasıdır. Önceki yasalarda yaralama ve öldürme 
eylemlerine kansan terör örgütü mensuplan ile örgütte amirlik ve kumandayı haiz olanlan kapsam 
dışında tutmuş olmasına rağmen, bu kez çok sınırlı bir grup dışında herkesin yararlanabileceği bir 
tasan hazırlanmıştır. Böylece, devletin şefkat çağnsının ulaşmadığı çok az birey olması hedeflen
miş, yasadan yararlanamayacaklar birer birer sayılmıştır. Bu da biraz evvel belirttiğim gibi çok 
küçük üç grup halindedir." 

Değerli arkadaşlanm, kendimden hiçbir şey ilave etmiyorum. Burada, görmediğim hiçbir şeyi 
söylemedim; bunun, vicdan borcu var, hesabı var. Milletin karşısındayız, milletin kürsüsünü kul
lanıyoruz. Milletvekili arkadaştanım yanıltmak gibi, Genel Kurulu yanıltmak gibi bir tavnm asla 
olmadı. Ben, Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli sözcüsünün itham ettiği şekilde, Genel Kurul 
iradesini fesada uğratmayı aklımdan bile geçirmedim. Bu, bir aftır arkadaşlar; içinde af vardır, bunu 
bilin; bunun içinde pişmanlık vardır, bunu bilin. Onun için, ben, melez bir taşandır, kırma bir 
taşandır dedim: Bu, var; her ikisi de var; onun için, nitelikli çoğunluğa ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlanm, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 

Tasannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasanmn maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. 
Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Tasannın maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

TOPLUMA KAZANDIRMA 
YASASI TASARISI 

Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için kurulmuş terör 
örgütleri mensuplannın topluma yeniden kazandınlması, toplumsal huzur ve dayanışmanın güçlen
dirilerek devam ettirilmesidir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Algan 
Hacaloğlu; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; tasannın 1 inci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile 
getirmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa tasansıyla, bu maddede, hükümet, ülkede toplumsal banşı ve 
huzuru sağlamayı iddia etmektedir, hedefi öyle koymaktadır. Gerçekten, ülkemizin, huzura, banşa, 
kalıcı içbanşa ihtiyacı vardır; ancak, ne yazık ki bu yasa tasansının bu açıdan inandıncılığı yoktur; 
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çünkü, bu tasan ülkenin gerçeklerini kapsamamaktadır, kavramamaktadır. Bu tasan, toplumumuzun 
duyarlılıklannı içermemektedir. Bu tasan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yıllardır mağdur olan 
Kürt yurttaşlanmızın mağduriyetlerini gidermeye yönelik bir iddia taşımamaktadır. İhbarcılığı ön
gören, toplum vicdanını tatmin etmeyen, yaralann sanlmasını hedef almayan bu yasa tasansı, iç-
huzuru ve banşı sağlamak yerine ülkemizde yeni gerilmelere yol açacaktır. 

Adını ne koyarsanız koyun, bu, bir pişmanlık yasası tasansıdır. Henüz yeni bir hükümetsiniz, 
söylemlerinizde, davranışlannızda, kararlannızda sık sık çelişkiye düşmekte olduğunuzu, sık sık ül
ke ve toplum çıkarlanyla çelişkiye düşmekte olduğunuzu görmekteyiz; ancak, biliniz ki, ülkede top
lumsal huzur ve banş, Amerika'nın dayatmasıyla, PKK için pişmanlık yasası çıkararak sağlanamaz. 

Değerli arkadaşlanm, benden evvel söz alan arkadaşlanm ifade etti; bu tasanyla Sivas'ta 37 ay
dını, can insanı diri diri yakanlan affetmeyi de hedef alıyor -açık da olsa, örtülü de olsa- sonra "ül
kede banşı ve huzuru sağlayacağız" diyorsunuz. 

Bu yasa tasansıyla, her türlü insanî duygudan uzak, din adına insanlan boğazlayan Hizbullah 
canilerini affedeceksiniz, sonra "ülkede huzuru ve banşı sağlayacağız" diyeceksiniz. Bunu kabul et
memiz, bunu içe sindirmemiz mümkün değildir, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu şiddetle red
dediyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye, 1990'h yıllan bir kez daha yaşamamalıdır. Türkiye, bir kez daha 
çatışma kültürüne teslim olmamalıdır. Türkiye, bir kez daha teröre muhatap olmamalıdır. 

Ülkede, huzur ve içbanş, ancak insan onuruna, hakkına, hukukuna saygılı bir düzen kurularak 
sağlanabilir. Ülkede, huzur ve içbanş laik cumhuriyet ilkelerinin, hukuk devleti kurallannın her 
alanda, eksiksiz uygulamaya konulmasıyla sağlanabilir. Ülkede, huzur ve içbanş için çözüm, Kürt 
sorunu için çözüm, pişmanlık yasası çıkarmak değildir; eşitliktir, kültürel çoğulculuktur, etnik kim
liğe saygıdır, kısacası, sosyal demokrasidir. 

Değerli milletvekilleri, ülke bütünlüğünü tehdit eden PKK terörüyle on yıllık çatışma 
döneminde 30 000'i aşkın insanımız can verdi; ülkemizin her yöresinden binlerce şehit verdik. 
Yöreden insanlanmızın çocuklan -bizim çocuklanmız- terör örgütüne kanarak, dağlarda yaşam-
lannı yitirdiler. Terörle mücadele sürecinde güvenlik güçlerimiz tarafından uygulamaya konulan, bu 
alanda uzman olmamakla beraber, benim o dönemde devlet bakanı olarak, Millî Güvenlik Kurulun
da, abartılı güvenlik konsepti olarak tanımlayarak, terör örgütüyle mücadele için geniş alanlar 
yaratarak, o amaçla, o yörelerdeki yerleşim merkezlerinin boşaltılmasını sağlamak; zaman zaman, 
yer yer PKK örgütü ve koruculann müdahaleleriyle köylerin zorunlu olarak boşaltılması; o süreç 
içinde, 1996 sonu itibariyle, 3 428 köy ve mezranın zorunlu olarak boşaltılması, 70 000'i aşkın 
haneden 400 000'i aşkın insanımızın o köy ve mezralardaki yaşamlanndan kopartılmalan; Diyar
bakır'da, Van'da, Elazığ'da işsiz ve bannaksız yaşama mahkûm olmalan, bir bölümünün ise, 
Adana'da, Hatay'da, Seyhan'da, Mersin'de, Antalya'da, oralann varoşlanndaki yakınlanna sığın-
malan; sokakta yaşayan çocuklar sorununun Diyarbakır'ın ve yörenin merkezî kentlerinin ayıbına 
dönüşmesi; bunlar hâlâ yaşamakta olduğumuz sorunlar; bunlar hâlâ 1996'dan beri çözüm bulmamış, 
çözülmemiş sorunlar. 

Türkiye'nin, adı ne konursa konsun, yeni bir pişmanlık yasasına değil, Amerika'nın talebiyle bir 
yasal düzenlemeye değil, yaraya parmak basacak gerçek bir düzenlemeye, bir rehabilitasyona, bir 
normalleşmeye ihtiyacı vardır. Öncelikle, Köye Geri Dönüş Projesinin gönüllülük, güvenlik ve dev
letin gerçek desteği altında derhal uygulamaya geçirilmesiyle sorunlara çözüm bulunur, yaraya par
mak basılır. 
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Bu proje yaşama geçirilmelidir diyorum; zira, ne yazık ki, biraz evvel ifade ettiğim gibi, son 
yedi sekiz yıldır, bu konuda, hükümetler, orada mağdur olan insanlarımızı sadece avutmakla, ger
çekçi olmayan vaatler vermekle kaldılar; "gidin, dönün, güvenlik vardır, siz yaparsınız; işte, size 3,5 
kuruş destek" dediler veya "güvenlik yoktur" dediler. Birkaç yüz geri dönüş yerleşimi dışında, ne 
yazık ki, oralar insanlarımıza yaşam vaat etmiyor. Yurttaşlarımız, ya haklarını Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesinde aramak zorunda bırakıldılar veyahut da kaderlerine razı olmak durumunda kaldılar. 
Bir araştırma önergesi vermişti Cumhuriyet Halk Partisi; rapora bağlandı, raflardadır o rapor. 
Hükümet olarak sizi bir kez daha uyanyorum; gidiniz, lütfen, o raporu inceleyiniz; orada, Cum
huriyet Halk Partisinin, Meclis iradesine dönüşen, bu konuda, Köye Geri Dönüş Projesi üzerinde 
gerçekçi önerilerini göreceksiniz. Bu konuda biraz belki de duygusalım; çünkü, Köye Geri Dönüş 
Projesinin ilk adını koyanlardan biri, zannediyorum, Devlet Bakanlığım döneminde ben oldum; 
ama, bu, bir banş projesidir; bu, Türkiye'nin normalleşme projesidir; atılması gerekli birçok adım
dan öncelikli olanlanndan biridir. 

Değerli arkadaşlanm, bu konuda hükümeti Cumhuriyet Halk Partisi adına göreve davet 
ediyorum; derhal yeterli kaynaklan temin ediniz, dış kaynaklan harekete geçiriniz. Doğu ve güney
doğuda Gönüllü Köye Dönüş Projesini yaşama geçiriniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanlanmızın onuruna 

sahip çıkınız; çocuklanmızı bataktan çıkannız, geleceklerini aydınlatınız; korucu ağalığına son 
veriniz, korucular için geçici kırsal istihdam projesini uygulayınız, onlann silahsız olarak sivil 
yaşama intibak etmelerini sağlayınız; mera yasağını kaldınnız, meralan yöre insanına açınız, öl
dürülen hayvancılığı ayağa kaldınnız; bölgeye gerçek anlamda destek ve teşvik sağlayınız; 2002 
yılı sonunda, uzatmayarak, yeni yasa çıkarmayarak kadük ettiğiniz, yürürlükten kaldırdığınız o teş
vik yasasını daha kapsamlı ve etkin olarak uygulamaya geçiriniz, sadece, Sayın Başbakanın "bunu 
yaşama geçireceğiz" şeklindeki vaatleriyle yerinmeyiniz; laf değil iş yapınız; bölgeye gerçek anlam
da destek sağlayınız; her geçen gün daha derinleşmekte olan işsizlik ve yoksulluk sorunlanna 
çözüm üretiniz. Bunlan yaparsanız, ancak o zaman Sayın Başbakan Siirt halkından aldığı desteği 
hak eder; aksi halde, biliniz ki, yöre insanının elleri yakanızdan inmeyecektir değerli arkadaşlanm. 

Sayın milletvekilleri, son söz olarak, vicdanınıza ve sağduyunuza seslenmek istiyorum: Bu 
tasannın arkasında Amerikan parmağı var mıdır yok mudur? 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Yoktur... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Irak'a, Birleşmiş Milletlerin karan olmadan, uluslararası 

meşruiyetin koşullan oluşmadan askerlerimizi göndermek için can atan hükümetin, perde arkasın
da yapılan pazarlıklan halkımıza anlatmak zorunluluğu vardır. Sayın Başbakan'ın, gerçekleri öğ
renebilmek için Türkiye'yi, insanlanmızı Amerikan Büyükelçisi Pearson'a muhtaç etmeye hakkı 
yoktur. Kimsenin, Başbakan dahi olsa, halkımızın onuruyla oynamaya, onu zedelemeye hakkı yok
tur, gerçek devlet adamlığı bunu öngörür. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Şahsı adına, Bingöl Milletvekili Sayın Mahfuz Güler; buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Topluma Kazandırma Yasası Tasansının 1 inci maddesi 

üzerinde kişisel söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılanmı sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, kişi temel hak ve hürriyetleri, ülkemizde, anayasal hak olarak benimsendiği 
ve Anayasamızda ayrı bir bölüm olarak kabul edildiği halde, ne yazık ki, uygulamada, ülkemizde, 
yıllardır ciddî sorunlar ortaya çıkarmıştır, seksen yıllık cumhuriyet tarihimizde, maalesef, birkaç kez 
Anayasamız bile askıya alınabilmiş ve demokrasimiz rafa kaldırılmıştır. Ülke genelinde böyle ciddî 
sıkıntılar yaşanırken, doğu ve güneydoğuda çok daha ciddî boyutlarda temel hak ve hürriyetler 
konusunda ihlaller yaşanmıştır. Yıllardan beri bölgemizde yaşananlar, bölge halkını canından bezdir
miş, halkımız sindirilmiş, yoksullaştmlmış ve göçe zorlanmıştır. Yaşanan, hadiselerde, insan
larımızın binlercesi hayatlarını, mallarını, evlerini, kısacası, var olan her şeylerini yitirmişlerdir, on-
beş yıl süren bu çatışmalarda 31 500 insanımız hayatını kaybetmiştir. Yine, bu süre zarfında, ül
kemize 100 milyar dolarlık ağır bir ekonomik yük yüklenmiştir. Ülkenin bugün içerisinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntıların ana nedenlerinden biri de, o gün yapılan bu hesapsız kitapsız harcamalardır. 

Olan olmuş, o kötü günler, artık, geride kalmıştır. Şimdi, yaraların hızla sarılması gerekmek
tedir. Bölgemizde oluşan bahar havasının pekişmesi şarttır. Sosyal bansın sağlanması, artık, güney
doğuda, doğuda huzur ve bansın kalıcı olması lazım. Bazı çevrelerin, hâlâ, bölge halkını potansiyel 
suçlu olarak görmesi, bizi, gerçekten üzmektedir. Hepimizin amacı, hepimizin hedefi, bölge halkını 
devletiyle banşık hale getirmek ve karşılıklı güven sağlayıcı esaslar oluşturmak olmalıdır. Devlet 
de vatandaşına karşı bir kompleks içinde olmamalı, şefkat ve hoşgörü ortamını yaratmalıdır. 

Eğer Avrupa Birliğine girmek istiyorsak, eğer ülkemiz insanlannın da batı norm ve standart
larında yaşamasını istiyorsak ve eğer, gerçekten, demokratik bir cumhuriyetimizin olmasını, işleyen 
kurum ve kuruluşlanyla temel hak ve hürriyetlerin yerleşmesini istiyorsak, vakit geçirmeden, 
demokratikleşmeyle ilgili reformlan yapmaya devam etmeliyiz, çıkardığımız yasalan da tek tek 
hayata geçirmeliyiz. Aksi takdirde, uygulanmayan yasalann çıkanlmasının hiçbir önemi yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, bu tasanyla önemli bir adımın atıldığını görüyor ve 
bu açıdan çok önemsiyoruz. Bugüne kadar 6 - 7 tane pişmanlık yasası çıkanldığı halde, bunlann 
hiçbirinde istenilen sonuç elde edilememiş, bu pişmanlık yasalanndan ötürü, 4 500 kişi başvurmuş, 
ancak 830 kişi istifade edebilmiştir. Bugün, hâlâ, 60 000 insanın etkilendiği, 40 000'e yakın insanın 
Avrupa'da sürgün hayatı yaşadığı ve 12 000 civannda insanın da cezaevinde yattığı bilinmektedir. 

Bu nedenle, bu tasanya baktığımızda, bölgede huzur ve bansın sağlanması için önemli bir 
adım olduğunu görüyoruz ve tasannın kapsamının daha da genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Devlet güçlüdür ve artık, örgütle ilgili her şeyi en ince teferruatına kadar bilmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, AK Parti iktidannda bölgede pekişen bir huzur ortamı oluşmuştur. 
Bizim iktidanmızda demokratikleşmenin önü açılacak, yaralar sanlacak ve köye dönüş projelerine 
kaynak aktanlacaktır. Ben, bu tasannın, bütün bu nedenlerle, bölgede huzur ve banş ortamına kat
kıda bulunacağına inanıyorum ve Sayın Bakanımızı bundan dolayı kutluyorum. 

Bunun bir ilk adım olduğunu, bundan böyle daha kapsamlı tasanlann geleceğini ümit ediyor, 
bu vesileyle Yüce Heyetinize saygılanmı sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güler. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitti, tasannın 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler de 

tamamlandı. 
1 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 

Teşekkür ederim. 1 inci madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için, 23 Temmuz 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Hepinize iyi geceler diliyorum. 

Kapanma Saati: 00.02 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, zorunlu deprem sigortasına ve deprem için 

alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/516) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.05.2003 

Sinan YERÜKAYA < ^ 
Tunceli Milletvekili 

Soru 1: Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) Türkiye genelinde, 12 
milyon 988 bin 665 konuttan 1 milyon 849 bin 622'sinin, DASK poliçesi 
yaptırdığını ifade ediyor. Aralık 1999'da zorunlu deprem sigortasıyla ilgili 
yayımlanan 587 sayılı kanun hükmünde kararname neden kanunlaştırılamıyor? 

Soru 2: Mart 2001'den beri devletin bir depremden sonra afet konutu 
yapma veya afet konutu kredisi açma yükümlülüğü kaldırarak buna alternatif 
olarak bu zorunlu deprem sigortası sistemi getirildi. Bugün gelinen noktada bu 
karar, nasıl bir tabloyu ortaya çıkartmaktadır ? 

Soru 3: Zorunlu Deprem Sigortası'ndan toplanan ve bir havuzda biriken 
paralar nereye harcanmaktadır ? 

Soru 4: 17 Ağustos depreminden bu yana son olarak yine Tunceli 
Pülümür'deki depremde de kamu binalarının hasar görmesi dikkat çekicidir. Bu 
konuda önlem alındı mı? Bu konuya ilişkin ne yapıldı ? 

Soru 5: Yıllardır bilimsel çalışmaları koordine etmekle sorumlu bir 
"Deprem Araştırma Kurulu" ve uygun görüldüğünde Uluslararası Afet Bilgi 
Sistemlerinden yararlanabilecek bir "Ulusal Afet Bilgi Sistemi" neden 
kurulamamıştır. Deprem Konseyi'nin bu konudaki raporları ne kadar dikkate 
alınmıştır ? 

Soru 6: Türkiye'de bir Deprem Bakanlığının kurv«m|ll düşünülüyor mu ? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNEMÜSTEŞARLIÖI ^ ^ 4 5 J 

Sayı: B.02.1.HM.0.EKA-08.02-20/ 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: (a) 21.05.2003 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-153/2259 sayılı yazınız. 

(b) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşariığı'nın 18.06.2003 
tarih ve B.02.1.DPT.0.08.04-33/2061 sayılı yazısı 

(c) T.C. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığfnın 10.06.2003 tarih ve 
B.09.0.APK.0.22.00.00.17/047 sayılı yazısı 

(d) T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdüriüğü'nün 
9.06.2003 tarih ve B.02.0.TAY-600/346 sayılı yazısı 

ilgi (a)'da kayıtlı yazıda, Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya'nın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve koordinatörlüğümüz çerçevesinde cevaplanması 
istenen 7/750-2200 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve 
süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Hazine 
Musteşarlığı'nca hazırlanan cevap metni ile ilgi (b), ilgi (c) vejlgi (d) yazıiannın 
sureti ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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Tunceli Milletvekili sayın Sinan YERÜKAYA Tarafından 
Doğal Afet Sigortalan Kurumu (DASK) ve Zorunlu Deprem Sigortası İle 

İlgili Olarak Sorulan Sorulara İlişkin Cevaplar 

1. Doğal Afet Sigortalan Kurumu (DASK) Türkiye genelinde, 12 milyon 
988 bin 665 konuttan 1 milyon 848 bin 622'sinln, DASK poliçesi 
yaptırdığını İfade ediyor. Aralık 1909'da zorunlu deprem sigortasıyla 
ilgili yayımlanan 587 sayılı kanun hükmünde kararname neden 
kanunlaştınlamıyor? 

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 587 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin bazı değişikliklerle kanunlaşması için önceki hükümet 
döneminde hazırlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu Tasarısı", 
görüşülmek üzere bir önceki yasama döneminde TBMM Genel Kurul 
gündeminde bulunmakta idi. Ancak, Meclisin yenilenmesi ile hükümsüz 
kaldığından dolayı iade edilen adıgeçen Kanunu Tasarısı, bilahare, 
depremin dışında kalan diğer doğal afetleri de kapsayacak şekilde Hazine 
Müsteşarlığınca gözden geçirilerek "Doğal Afet Sigortaları Kanunu Tasansı 
Taslağı" adı altında yeniden hazırlanmış ve 7 Nisan 2003 tarihinde 
Başbakanlığa iletilmiştir. "Doğal Afet Sigortalan Kanunu Tasarısı" gerekli 
çalışmalar tamamlanıp en kısa zamanda TBMM Başkanlığına 
gönderilecektir. 

2. Mart 2001'den beri devletin bir depremden sonra afet konutu yapma 
veya afet konutu kredisi açma yükümlülüğünü kaldırarak buna 
alternatif olarak bu zorunlu deprem sigortası sistemi getirildi. Bugün 
gelinen noktada bu karar, naeıl bir tabloyu ortaya çıkartmaktadır? 

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
yer alan temel yaptırımlardan biri, Devletin afetlerle ilgili mevzuattan 
kaynaklanan yükümlülüklerinde yapılan değişikliktir. Zorunlu deprem 
sigortasının uygulamaya konmasını takiben, 27 Mart 2001 tarihinden 
itibaren, zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekirken bunu ihmal edenler, 
bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili 
mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Bunun anlamı, zorunlu 
deprem sigortasının uygulanmaya başlaması ile birlikte Devlet artık afet 
konutu yaptırmamaktadır. Devletin eskiden var olan bu yükümlülüğü, artık 
yerini zorunlu deprem sigortasına bırakmıştır. Ancak, sistemin yeni olması 
nedeniyle sigortalılık oranında henüz istenen yüksek rakamlara 
ulaşılamamıştır. Bu nedenle, son yaşanan Bingöl depremi nedeniyle bir 
defaya mahsus olmak üzere afetzedelere hak sahibi olma olanağı 
sağlayacak bir düzenleme yapılmaktadır. 

Ülkemizde de zorunlu deprem sigortası uygulaması ile; konut sahiplerine 
konutları ile ilgili olarak, Devletin bütçe imkanları ile ilişkili olmaksızın ve 
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maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence temin edilmektedir. 
Aynı zamanda, ödenen küçük miktardaki sigorta primleri yoluyla sosyal 
dayanışmanın gereği en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olmakta, ülke çapında 
risk paylaşımı sağlanmakta, yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli 
bir kısmı reasürans yoluyla uluslararası piyasalara plase edilmektedir. 

Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya 
koymuş ve yaklaşık 2,5 yıllık bir sürede ülkemizde yaşanan 45 deprem 
olayında 3 bin 430 kişiye toplam 4,5 trilyon TL tazminat ödemesinde 
bulunmuştur. DASK'ın 2003 yılı için tek bir deprem olayında hasar ödeme 
gücü yaklaşık 1 milyar dolar düzeyine erişmiştir. 

Ülkemizde yaşanan zorlu ekonomik koşullara rağmen zorunlu deprem 
sigortası poliçelerinin sayısı, uygulamanın başlamasından sonra bir yıl içinde 
2.430.000 rakamına ulaşmıştır. Sağlanan bu büyüklük, deprem sigortasında 
daha önceki yıllarda sağlanan rakamların çok üzerinde bir sonucu ve toplam 
sigortalanabilir konut stokunun yaklaşık %20 sini ifade etmektedir. Ancak, 
2002 yılı başından itibaren toplam poliçe sayısında bazı düşüşler 
yaşanmaya başlamıştır. 

Halen ülkemizin batı bölgelerinde sigortalılık oranının %30 ve ülke genelinde 
%15 düzeyinde olmasına karşın bu oran, özellikle doğu ve güney doğu 
bölgelerimizde genel olarak %5'in altında bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
halkımızın bu konuda daha çok bilinçlenmesi, ekonomideki iyileşmelerin 
devam etmesi ve KHK şeklindeki mevcut düzenlemenin kanunlaşmasının 
ardından kısa zamnda sigortalılık oranında ülke çapında önemli artışlar 
olacağı beklenmektedir. 

21 Mayıs 2003 tarihi itibariyle zorunlu deprem sigortasına ilişkin bazı veriler 
şu şekildedir: 

Toplam poliçe sayısı : 1.915.772 
Toplam teminat : 45 katrilyon TL 
Toplam prim : 70 trilyon TL 
Konut başına ortalama teminat: 24 milyar TL 
Konut başına ortalama prim : 37 milyon TL 

Tüm dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde afetlerden kaynaklanan maddi 
kayıplar sigorta sistemi yoluyla tazmin edilmektedir. 1999 Marmara depremi 
sonrasında uygulamaya konan zorunlu deprem sigortası, bir deprem bölgesi 
olan ülkemizde depremden kaynaklanan maddi kayıpların giderilmesinde 
çok önemli bir yere sahip çağdaş bir uygulamadır. Halen bu uygulama, 
benzer doğal afet riskleri ile karşı karşıya bulunan pek çok ülke tarafından 
örnek uygulama olarak anılmakta ve başansı yakından takip edilmektedir. 

3. Zorunlu Deprem Sigortasından toplanan ve bir havuzda biriken paralar 
nereye harcanmaktadır? 
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DASK kaynaklannm hangi harcamalarda kullanılabileceği hususu 587 
sayılı KHK'da ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Buna göre, Kurum 
kaynaklannm, Kurum tarafından temel olarak şu amaçlar 
doğrultusunda kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır: 

• Kurumun yönetimi ve işleyişi için gerekli olan masraflar, 
• Deprem durumunda, Kurum tarafından sigorta edilen binalara ait tazminat 

ödemeleri, 
• Hasar tespit işlemlerine ilişkin ödemeler, 
• Reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sağlanan korumaya ilişkin 

ödemeler. 

Halen DASK1 in en önemli harcama kalemi, üstlenilen risklerin önemli bir 
kısmı reasürans yoluyla uluslararası piyasalara plase edildiğinden dolayı 
reasürans primi ödemeleridir. 2003 yılı için DASK tarafından 740 milyon 
ABD Dolan tutarında reasürans koruması temin edilmiştir. Bu korumanın 
tamamı, uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca en az A ve üzeri 
düzeyde derecelendirilen önde gelen uluslararası reasürörlerden 
sağlanmıştır. 

Diğer önemli bir harcama kalemi ise deprem nedeniyle yapılan tazminat 
ödemeleridir. DASK kuruluş amacı doğrultusunda, ülkemizde çeşitli 
tarihlerde meydana gelen 45 deprem olayında 3 bin 430 kişiye toplam 4,5 
trilyon TL tazminat ödemesinde bulunmuştur. Yaklaşık 2,5 yılda meydana 
gelen ve DASK tarafından tazminat ödemesi yapılan depremlerin çokluğu, 
aynı zamanda, Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasına ülkenin ne denli 
ihtiyaç duyduğunun da bir göstergesi durumundadır. 

Kurumun biriken kaynakları, DASK Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler ve 
kısıtlar çerçevesinde; likidite (hızla nakite çevrilebilirle), anapara güvenliği, 
getiri oranı gibi unsurlar göz önüne alınarak profesyonel bir yaklaşımla 
yatınma yönlendirilmektedir. Bu unsurlardan likidite ile anapara güvenliğine 
birinci derecede önem verilmekte ve böylece DASK'ın olası bir depremde 
yükümlülüklerini hızla yerine getirebilmesi sağlanmaktadır. Yatınm araçları 
içinde; vadeli TL mevduatı, vadeli döviz mevduatı, Hazine bonosu ve tahvili, 
repo, yatırım fonları ve benzeri enstrümanlar bulunmaktadır. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

(İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) 

SAY, : MUjrrjuM.-Tû/fljoM , „ MZBW 
KONU: 

Soru Önergesi 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

0 Î U 2 H 0 
2.6.2003 tarih ve 33786 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ile Tunceli Milletvekili Sinan YERIİKAYA'nın 7/516-1701 
sayılı soru önergesinin Teşkilatımızı ilgilendiren bölümlerinin cevaplarının 
Müsteşarlığınıza iletilmesi talep edilmektedir. 

Önergede yer alan hususlar genellikle uygulama ile ilgili olup sorunlar 
yapılanma ya da mevzuattan ziyade etkili uygulama eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 
6'ncı soruda bir Deprem Bakanlığının kunılmasmm düşünülüp düşünülmediği 
sorulmaktadır. Kalkınma Planlan, Yıllık Programlar, Hükümet Programı ve Acil 
Eylem Planında bu yönde bir ilke, politika ya da tedbir bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

n 
Müsteşara. 

Müsteşar Yardımcısı 
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T.C. 
B A Y I N D I R L I K V E İ S K A N B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma , P lan lama v e Koordinasyon K u r u l u Başkanl ığ ı 
A N K A R A 

S Ü R E L İ 
SAYI : B.09.0.APK.0.22.OO.00.17/ /Ol,> . ft-faâfffi? ZUÜ3 
K O N U : Tunceli Milletvekili 3 U " ^ 

V.Sinan YERLİKAYA'nın 
Yazılı Soru önerges i 

B A Ş B A K A N L I K 
H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I N A 

İ L G İ : 02 .06 .2003 tarih ve B.02.1.HM.O.EKA-08.02-10/33786 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'nın 
Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) hakkında. Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
T.B.M.M. 7/516 Esas sayılı Yazılı Soru önerges i incelemiş olup. Bakanlığımı an 
ilgilendiren 4. v e 5. sorularda yer alan konulara ilişkin bilgiler aşağıda 
sunulmuştur. 

Bakanlığımızca, depreme dayanıklı yapı tasannu ve hesap ilkeleri ile ilgili 
her türlü araştırma v e çalışmalar yapılmakta ve bu konudaki gelişmeler sürekli 
takip edilmektedir. 

Genel olarak projesi "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik" ile T S - 5 0 0 "Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları" 
standardına ve projesine uygun olarak inşa edilen binaların deprem 
davranışlarından çıkarılmış herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, 
depreme dayanıklı yapı inşa edilmesi sadece iyi hesap yöntemleriyle sağlanmadığı 
gibi, deprem sırasında meydana gelen hasarların büyük çoğunluğu imalata yönelik 
uygulamaların kalitesizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Ülkemizde daha esiri tarihlerde yapılmış yapılar, deprem güvenlik düzeyi 
halen yürürlükte olan mevcut Yönetmelik seviyesinin altında kaldığından, olası 
depremlerde çeşitli şekillerde hasar görecek binalar i le önceki depremlerde 
meydana gelen hasarların giderilerek, mukavemetin deprem öncesi düzeyinin 
üzerine çıkarılması için pek çok sayıda yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Yönetmelik, genellikle yeni inşa edilecek yapılarda uyulması gereken 
koşullan belirlemektedir. Oysa, hasarlı ve hasarsız yapıların deprem güvenliği ve 
güçlendirme ihtiyacı için hesap yöntemi ve uygulama ayrıntılarını belirleyen 
maddenin bir bölümünün "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmeliğe" eklenmesi ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılan inceleme v e gelişmeler i le bilgi ve deneyim birikimi sonucu ortaya çıkan 
değişikliklerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 

Söz konusu yönetmeliğe ilavesi gereken maddeye ilişkin olarak, "Yapıların 
Onarım ve Güçlendirilmesi" konusunda, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün Deprem 
Araştırma Dairesi Başkanlığınca bir taslak hazırlanmış v e yapılması düşünülen 
değişiklik teklifi çeşitli üniversite, kurum ve kişilerin görüş ve önerilerine 
sunulmuş olup, bunun sonucuna göre, gereken yasal değerlendirme ve uygulamalar 
yapılacaktır. 

Bilginizi v e gereğini arz ederim. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü 

SAYI :B .02 .0 .TAY-600/3^ 

KONU : Soru Önergesi Hk. 

09/06/2003 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

İLGİ: 02.06.2003 tarih ve B.02.1.HM.0.EKA-08.02-10/33627 sayılı yazınız. 

Tunceli Milletvekili Sayın Sinan YERLİKAYA tarafından Başbakan Sayın 
Recep Tayyip ERDOGAN'a tevcih edilen ve ilgi yazı ekinde bir sureti gönderilen soru 
önergesinin cevaplandırılmasında değerlendirilmek üzere hazırlanan bilgi notu ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

j 
Alpaslan KAVAKUOĞLU 

Genel Müdür V. 
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Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi 
Zorunlu Deprem Sigortası ve Kurumsal Yeniden Yapılanma 

Bilgi Notu 

Zorunlu Deprem Sigortası, Dfinya Bankası tarafından finanse edilen Marmara Depremi Acil Yeniden 
Yapılandırma Projesi kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından uygulamaya konmuştur. Ancak, 
zorunlu deprem sigortası konusunda çıkanlması gereken kanun projenin başlangıcından bugüne kadar 
geçen yaklaşık 3,5 yıl içinde çıkanlamadığı için bu sigortayı yaptırmayana herhangi bir cezai yaptırım 
uygulanabilmesi imkanı yoktur. 

Ayrıca cezai bir yaptırım ile sigorta gerçek anlamda bir zorunluluk haline getirilemediği gibi bu süre 
zarfında yaşanan depremler sonrası rastlanan çeşitli uygulamalar nedeniyle cezbedici olmaktan da 
uzaklaşmaktadır. Sigortalılık oranının son derece düşük olduğu bazı afet bölgelerinde devletin 
vatandaşına el uzatması, ülkemiz toplum yapısının kaçınılmaz bir beklentisi olsa da bu durum bu çeşit 
bir zorunlu sigorta sistemine ciddi zarar vermekte ve inanılırlıktan uzaklaştırmaktadır. 

Bu bakımdan sigorta sistemini inandırıcı olmaktan uzaklaştıran ve zorunluluk kavramını sadece 
isimde bırakan önlemlerden kaçınılmasında ve Zorunlu Deprem Sigortasının öncelikle devletimiz 
tarafından desteklenmesinde yarar vardır. Zira Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi 
"Ulusal Acil Durum Yönetimi Sistemi" bileşeni ile afetlerin devlet ve toplum üzerindeki idari yükünü 
hafifletmeye ve deprem vb. afetleri yönetilebilir olaylar haline getirmeyi amaçlarken, "Zorunlu 
Deprem Sigortası" başlıklı bileşeni ise depremlerin devlet bütçesine getirdiği mali yükü hafifletmeyi 
ve depremlerin neden olabileceği mali kayıplar nedeniyle yüzyflze olduğumuz mali riski sigorta 
sistemi içinde dünya piyasası ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Gelecekte; zorunlu deprem sigortası uygulamasının tam anlamıyla işlerlik kazanacağı ve gerçekten 
sigorta yaptırmaya devlet eliyle konut inşa edilmesi uygulamasının sona ereceği kabulüyle ve ülkemiz 
sigorta piyasasının da paralel olarak gelişeceği varsayımıyla hedef; zorunlu sigortanın depreme 
dayanıklı yapılaşma yolunda bir araca dönüşebilmesidir. Bu durumda sigorta şirketleri ancak 
yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş yapılan sigortalamalı ve gayrimenkul edinme 
veya kiralama araştırması içinde olan vatandaşlar da bu sayede sözkonusu yapının deprem güvenliği 
hakkında gerçekçi bir bilgi edinebilmelidir. Uzun vadede, sigorta amacıyla oluşturulan havuzun uzun 
vadeli zarar azaltma projelerinin finansmanına katkı sağlayacak şekilde kullanılması da mümkün 
olmalıdır. 

Depremle ilgili konularda kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi sunmak; kamu yöneticilerine 
danışmanlık yapmak; politika ve stratejiler önermek suretiyle deprem zararlannın azaltılmasına 
katkıda bulunmakla görevli bir değerlendirme kurulu olarak "Ulusal Deprem Konseyi" 21.032000 
tarih ve 2000/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur. 

"Ulusal Afet Bilgi Sisteminin kurulması ile uygulayıcı kurumunun Türkiye Acil Durum Yönetimi 
Genel Müdürlüğü olduğu, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandrma Projesinin "Ulusal Acil 
Durum Yönetim Sistemi" başlıklı kısmında tariflenmiş olup bugüne kadar ülkemizde afet yönetim 
yapısında yapılması düşünülen revizyon hayata geçirilemediğinden uygulamaya geçmemiştir. Konu 
kamu reformu çalışmalan kapsamında değerlendirilmektedir. 

Yalnızca deprem konusunda değil, bütün doğal afetler ve göç hareketleri konusunda görev yapmak 
üzere 14.06.2000 tarih ve 600 sayılı KHK ile Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. 

Çeşitli kurumlann katılımıyla yapılmakta olan çalışmalar sonuçlandığında ne seviyede bir yapılanma 
gerekli olduğu konusunda üst düzeyde karar alınmasında fayda bulunmaktadır. 
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2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Antalya Millî Eğitim Müdürlüğündeki bir olaya iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/711) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

31 Mayıs tarihli gazetelerimizde, Antalya Milli Eğitim Müdttrlüğü'nde 
İLSİS'in dalıa iyi çalışması amacıyla dtlzenlenen toplantıya çağırılmış 30 
yöneticiye, sistemin amacının dışında kullanıldığını ispat için, bir hanım 
personelin internet ortamında yapmış olduğu "çok özel" sohbetin gösterildiği 
haberi yayımlanmıştır. 

a. Bu ifşa hareketine girişilmeden önce sözkonusu engelleyecek 
teknik düzenlemelere (Firewall, sandpool vs.) gidilmiş midir? 

b . Hanım çalışan tarafından gerçekleştirilen fiilin karşılığı, çalışma 
arkadaşlarına deşifre edilmekte midir? 

c. Anayasamızın 20 nci ve 22 nci maddelerinin ikinci fıkralarında yer 
alan hususlar görülmediğine göre, bu görüşmelerin içeriğinin 
okunması, deşifre edilmesi, Anayasamızın "özel hayatın gizliliği" ve 
"haberleşme hürriyeti" ilkelerinin ihlali değil midir? 

d. Karen FOGG'un olayı sorumlular tarafından özel hayat kapsamında 
görülebilmişken, siyaset adamlarımız kendilerinden defalarca özür 
dilemişlerken, bu hanımın küçük maceraları niçin böylesine bir şova 
dönüştürülmüştür? 

e. Hadiselerin iç yüzünün anlaşılması için, Anayasa ihlalinin gereğinin 
yapılması için, ilgili Müdürlüğe teftiş heyetinizi gönderdiniz mi? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0 .APK.0.03.0S.00-03/2**^ / ^ / - 7 / 2 0 0 3 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 16.O6.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/711-2069 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun "Antalya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğündeki bir olaya ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

a-b-c-d. Bakanlığımız personelinden, görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri 
bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında, yapılan inceleme-soruşturma 
sonucunda getirilen adlî, idarî, malî ve disiplin teklifleri doğrultusunda yasaların gereği yerine 
getirilmektedir. 

Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğünde, gerçekleştiği iddia edilen söz konusu olayla ilgili 
olarak başlatılan inceleme-soruşturma devam etmekte olup, sonucuna göre yasaların gereği 
yerine getirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bakanlık binasında asbest maddesinin kullanılıp 
kullanılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/734) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Amiyant olarak da bilinen asbest, özellikle alev almayan maddelerin yapımında, 
sanayiinin çeşitli kollarında kullanılan mineral liftir. Alev almayan maddelerin yapımında 
kullanılması nedeniyle, kamu binalarında yangın durdurucu malzeme olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. Asbest bu yaygın kullanımına karşın, sağlık otoritelerince, insan sağlığım 
tehdit edici maddeler arasında sayılmaktadır. Asbest liflerinin akciğerde birikmesinden dolayı 
solunum yolu rahatsızlıklanyla, ender görülen bazı kanser türlerine neden olduğu yine sağlık 
otoritelerince belirtUmektedir. Üstelik bu rahatsızlıkların oluşumunda, asbest üflerinm loşa bir 
süre solunmasının dahi, bu hastalıklara yakalanmak için yeterli olduğu kaydedilmektedir. 

1. Bakanlık Merkez Teşkilat Binasının mimari projesi kapsamındaki mahal listesinde 
yer alan kullanılacak malzemeler listesinde asbest lifleri içeren maddeler yer 
almakta mıdır? 

2- Asbeste bağlı hastalıkların ilk belMerinin, asbesti madfcleriekarş^ 
sonraları çıkması nedeniyle Bakanlık Merkez Teşkilatı binasında uzun süre görev 
almış Eski Müsteşar Bener Jordan, Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Acar, Müşavir 
Murat Eşkinat, Genel Müdür Haşim Cerit ve yaşama gözlerini yuman Müsteşar 
Yardımcısı Kenan Kolukısa'nın geçirmiş olduktan hastalıklarda asbest etkisine 
rastlanmış mıdır? Rastlanmış ise adlan belirtilen personellerin asbestin etkisiyle 
nerede karşılaştıkları kayıtlarda mevcut mudur? 

Asbestin zararlarının tıp bilimince daha yakın zamanlarda ortaya konulması 
nedeniyle, özellikle eski okul binalarımızın yapımında bu maddelerin kullanılmış 
olabileceği ihtimaliyle bu okullar üzerinde asbestli malzemelerin kullanılıp 
hülamlmadığına dair bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmadıysa, yapılmasının 
gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.O8.O.APK.O.O3.O5.OO-O3/İ0^ / 1 / ? /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : TBMM Başkanlığının 16.06.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/734-2139/8383 
sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin "Bakanlık binasında asbest maddesinin 
kullanılıp kullanılmadığına ilişkin" yazdı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili Bakanlığımız Merkez Teşkilatı 
binasında teknik elemanlarca inceleme yapılmış, ancak 1967 yılmda yapılan binaya ait mimari 
proje ve mahal listesi temin edilememiştir. 

Yapılan inceleme sonucu, söz konusu binada; değişik yıllarda yapılan tadilatlar 
neticesinde bir kısım mahalde kullanılan yapı malzemelerinin değiştirildiği, şu anda mevcut olan 
yapı malzemelerinin, ülkemizde kolaylıkla bulunan ve tüm inşaatlarda kullanılan yapı 
malzemelerinden olduğu anlaşılmıştır. 

2. Bakanlığımızda, soruya konu olan personelimizin hastalıklarında asbest maddesinin 
etken olup olmadığı hususunda veri bulunmamaktadır. 

3. Ülke genelinde inşa edilen okullarda piyasadan temin edilebilecek olağan inşaat 
malzemeleri kullanılmaktadır. Ancak, kamu binalarının inşaatlarında gerek taşıyıcı elemanlarda 
gerekse de detay elemanlarında TSE belgeli malzemeler kulanılmaktadır. Bu malzemelere TSE 
tarafından belge verilirken, asbest ve diğer zararlı maddelerinin insan sağlığına zarar 
vermeyecek limitlerinde olması veya hiç kullanılmaması öngörülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^t * /> j 

(^Jp&v. Hfiseyî QELİK 
Millî Eğitim Bakan) 
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4.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili düzenlemeye ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unahtan'ın cevabı (7/740) 

TÜRKİYE B Ü Y D K M L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan Borularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tararından yazılı 
larak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

/ Prof. Dr. Haluk KOÇ 
> Sam sun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvelcili 

1. İS Mart 2003 tarihinde Resmi Oazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20 Seri 
Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Oenel Tebliği ile taşıtların luksltik 
derecelerine ilişkin bolumun b bendinin değiştirilmesinin gerekçeleri nedir? 

2. Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödemekte guçltUc çeken araç sahiplerinin sorunlarını 
çözmek için, yolcu taşıyabilen üç sıralı oturma yeri bulunan araçların da lüks 
otomobil kapsamından çıkarılması için bir düzenleme yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

Ge l i r le r O e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

S A Y I : B .07 .0 .GEL .0 .82 /8211 -258 2 1 0 7 0 3 O Y 1 9 « J I 
K O N U : Soru Önergesi v « » a . r « o 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLG İ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 1 7 . 6 . 2 0 0 3 tarih ve 
A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 / 2 1 8 3 sayılı yazısı . 

S a m s u n Milletvekili Sayın Prof. Dr. Haluk KOÇ'un taraf ıma tevcih ettiği 77740-
2 1 8 3 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 
5 numaral ı bendinde "Arazi Taşıt ı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek 
evsaf ta olmakla beraber, bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabilen motorlu 
taşıtlardır." seklinde tarif edilmiştir. Aynı maddenin 7 numaralı bendi gereğince lüks 
uygulamasının tespiti yönünden Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanı larak 
yay ımlanan 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin 1) T A Ş I T L A R I N 
L Ü K S D E R E C E L E R İ bölümünün (b) bendi: Arazi Taşıt larından; münhası ran yük 
taş ımaya mahsus olanların yanında, yük ve yolcu taşıyabilecek iki sıralı oturma yeri 
bulunan açık kasalı arazi taşıtlarının da genellikle yük taş ıma amac ı ile d e 
kullanıldıklarından 2 0 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Gene l Tebliği ile münhası ran 
yük taş ımaya mahsus olan arazi taşıtları gibi yük ve yolcu taşıyabilen iki sıralı oturma 
yeri bulunan ve açık kasalı olan arazi taşıtlarının d a lüks otomobil olarak kabul 
edi lmeyeceği şeklinde değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan, aynı Kanunun 2 nci maddesinin 3 numaralı bendinde 
"Otomobil: yapılış itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartıyla, e n çok 7 yolcu 
alabi len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle t e m a s 
hal inde 3 veya A tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. (Station-VVagon, Ranch VVagon 
ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)" hükmü yer almaktadır. 

Bu nedenle. Uç sıralı oturma yeri bulunan anaçlar 7 kişiye kadar yolcu 
taşıyabilen otomobil kapsamına girdiğinden, motor silindir hacmi 1 6 0 0 cm3" ten ( 1 6 0 0 
c m 3 dahil) küçük olan otomobiller lüks olarak kabul edi lmemekte, 1601 c m 3 ye daha 
üstü motor silindir hacminde olan otomobiller ise lüks olarak kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla, motor silindir hacmi 1600 cm3 ' ten ( 1 6 0 0 c m 3 dahil) küçük olan 3 
sıralı oturma yeri bulunan otomobiller lüks uygulaması kapsamı dışındadır. Ancak , 
motor silindir hacmi 1601 cm3' Un üzerinde olan otomobiller lüks kapsamındadır . Bu 
araçların lüks kapsamından çıkarılması vergideki adalet ve eşitlik ilkeleri yönünden 
uygun görülmemektedir. "" 

Bilgilerinize arz eder im. 

' U N A K I T A N 
la l l ye B a k a n ı 
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5.- Kırıkkale Milletvekili Halil Bryaki'nin, Kırıkkale Defterdarlığına ve serbest muhasebeci ve 
malî müşavirlerin yetkilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/741) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Maliye Bakanı Saym Kemal UNAKITAN tarafindan yazdı 
olarak cevaplandırması hususundTgereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla 08.06.2003 

3568 Sayılı yasa ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası ve üst birliği olan 
TÜRMOB un kurulmasına imkan sağlamıştır. 

Ülkemizin içine düştüğü iç ve dış borçlar nedeniyle yaşanan ekonomik krizler ve 
zorluklar karşısında Muhasebeciler ve Mali Müşavirler büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Bu 
nedenle esnaf ve tüccarların ekonomik durumian iyiye gitmediğinden, bu durum 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerin gelirlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Bu meslek 
mensupları devlet ile mükellef arasında köprü görevi yapmaktadırlar. Bu nedenle devlet 
bütçesinm gelir kalemlerinde % 80 gibi büyük bir kısmım oluşturan vergiler Muhasebeciler 
ve Mali Müşavirlerimiz aracılığı ile sağlanmaktadır. 

Konuya istinaden; 

1. Kırıkkale'miz için öncelikle Defterdarlık sarayının diğer illerde olduğu gibi yapılarak 
tüm vergi birimlerinin tek çatı ahmda toplanmasını düşünüyor musunuz? 

2. Etkin bir vergi denetimi sağlanmalı SMMM oda ve üyelerinden faydalanmalı ve 
meslek mensupları tarafindan imzalanmayan hiçbir beyanname vergi dairelerince 
kabul edilmemektedir. Bunlara bu yolda yetki vermeyi düşünüyor musunuz? 
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MALİYE BAKANLIĞI 
Gelirler Oenel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-259 18.07.03 0 3 1 5 1 5 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17.O6.2O03 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/2183 sayılı yazısı. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil TlRYAKl'nin tarafıma tevcih ettiği 7/741-2184 
sayılı yazılı soru önergesine ilişkin görüşlerimiz aşağıda açıklanmıştır. 

Kırıkkale İlinde farklı hizmet binalarında faaliyet gösteren Defterdarlık Gelir 
Birimlerinin tek bir hizmet binası çatısı altında toplanmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi 
uyarınca Bakanlığımız, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanununa göre y»tki 
almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme bu 
mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları .itibariyle . yn 
ayrı uygulatmaya ve söz konusu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirten • /e 
yetkili kılınmıştır. 

Bu yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi 
Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce 
İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna 
göre yetki almış meslek mensupları tarafından imzalanması mecburiyetine ilişkin usul 
ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu Genel Tebliğ ile imzalatma kapsamında olan' mükellefler ve 
beyannameler ile imzalatma kapsamı dışındaki mükellefler ve beyannameler 
belirtilmiştir. 

Bu nedenle, önergede yer alan; "meslek mensupları tarafından 
imzalanmayan hiçbir beyanname vergi dairelerince kabul edilmemektedir" ifadesi, 
yukarıda belirtilen mevzuata uygun düşmemektedir. 

Diğer taraftan, mükelleflerin beyannamelerini imzalatma zorunluluğuna dair 
sınırlar anılan Genel Tebliğ ile belirlenmiş olup. 1998 yılından itibaren başlayan 
uygulamada müteakip yıllarla ilgili sınırları belirten tablo ilişikte sunulmaktadır. (EK: 1 
tablo) 

Buna göre; beyannamelerin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlere imzalatılması uygulaması. Vergi Usul Kanununun mükerrer 227. 
maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 4 Sıra No.lu 
Genel Tebliğ ile yapılan düzenleme çerçevesinde zorunlu bulunmaktadır. 

Bu zorunluluk; 
-Kurumlar açısından kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması, 
-Gerçek kişiler açısından ticari, zirai ve mesleki kazanç dolayısıyla gerçek 

usulde gelir vergisi mükellefiyetinin bulunması ve ayrıca aktif toplamı ve net satışlar 
toplamının belirli tutarları aşmaması, 

halinde söz konusu olmaktadır. 
Buna göre, beyannamelerin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlere imzalatılmasına ilişkin uygulama ile anılan meslek mensuplarının 
mükelleflere vermekte oldukları hizmetlerden önergede belirtildiği üzere; etkin bir 
vergi denetimi sağlanması bakımından Bakanlığımızca da faydalanılmaktadır. 

Önergede meslek mensuplarına bu yönde yetki verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediği sorulmakta ise de, anılan meslek mensupları söz konusu uygulama İle 
bu konuda yetkilendirilmiş durumdadırlar. 

Bilgilerinize arz ederim. _J-e^"^r 

#fnal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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VBROİ BBYANNAMBLBRİNİN SBRBBST MUHASBBBCİ VB SBRB8ST MUHASBBBCİ MALİ 
MÜŞAVİRLBRCB İMZALANMASI HAKKIMDA 4 SIRA NO. LU OBNBL TBBLİS ±LB 
BSLİRLBNBN 1998 YILI RAKAMLARININ YILLAR İTİBARİYLE YBNİDBN 
DBdBRLBNDİRİLMBLBRİ : 

*' ^»frATMA KAMAKtimAKİ M O K M L L B P L B B . 

YILI 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

AKTİF TOPLAMI 
(ASMAYANLAR ) 
Milvon TL) 

2O0.OOO 
35S.600 
540.867 
843.752 

1.292.628 
2.055.278 

BBYANNAMBLBRİN 
NBT SATIŞLAR 
TOPLAMI (ASMAYANLAR) 
(Milvon TL) 

400.OOO 
711.200 

1 .081.735 
1.687.506 
2.585.259 
4 .110.564 

İMZALATILACAâl 
VBROİLBNDİRMB 
DONBNLBRİ 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

• Bir Önceki yıl rakamları bas alınarak; vergilendirme döneminde dikkate 
alınacak rakamlar belirlenmiş olup, bu hadleri asanlar diledikleri takdirde 
YMM'lere tasdik lalemi yaptıracaklardır. 

1») itifTİM-ATMA KAPSAMI DIBIMDAKİ MpKBLLBPLBR « 

l-İkinci Sınıf Tacirlerden; 

a) Alım Satım veya imalat 
faaliyetinde bulunanlardan 
bir Önceki yıl Batışlarının 
tutarı (asmayanlar) 

b) Yukarıda y a n l ı olanlar 
dışındaki İslerlerle uğra
şanlardan bir Önceki yıl 
gayriaafi is hasılatlarının 
tutarı (asmayanlar) 

-Zirai kazancı isletme hesabı 
esasına gOre tespit edilen 
çiftçilerden bir önceki yıl 
hasılatları tutarı (asmayanlar) 

-Serbest meslek faaliyetinde 
bulunanlardan bir önaaki yıl 
gayrisafi hasılatları tutarı 
(asmayanlar) 

Vergilendirme 
Yılı 

1998 
1999 
2000 
2O01 
2002 
3003 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

(Seçmiş Yıl 
Miktarları 

7. OOO 
12.446 
18 .930 
29.530 
45.240 
71.931 

3 .500 
6.223 
9.465 

14.765 
22.620 
35.965 

7 .000 
12 .446 
18.930 
29.530 
45.240 
71.931 

5.000 
8.890 

13.521 
21.091 
32.311 
51.374 

4-Bu hadlere bakılmaksızın Noterler 

beyannamelerini imzalatmak sorunda değildirler. 

* Bu hadleri asan, ancak A bölümünde belirlenen hadlerin altında kalan gelir v« 
kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi 
beyannameleri ile muhtasar ve K.D.V. beyannamelerinin meslek mensuplarına 
imzalatıİması zorunludur. 

ORANLAR 

% 
% % % % 

77 . 
52 . 
56 
53 . 
59 

.8 

. 1 

.2 

ORANIM BBLİRLKMDİOİ 
YIL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

OYOULAMA 
YILI 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

* A ve B Tablolarının düzenlenmesinde* cari yılda belirlenen yeniden değerleme 
oranı esas alınarak, izleyen yılda geçerli olacak hesaplama yapılmıştır. 
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6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana-Pozantı Gülek Kalesindeki köşkün tapu kayıt
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Vekili Abdûlkadir 
Aksu'nun cevabı (7/749) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

<dJİIn İl &*6U* y 
Atillâ BASOGLU < ^ 
Adana Milletvekili 

1. Adana Pozantı, Gülek Yaylasında bulunan tarihi Gülek Kalesi içerisindeki 
Köşk kime aittir? 

2. Söz konusu köşkün tapu kayıtlan kinlin üzerinedir? 
3. Eğer ki tapu kaydı varsa, Kale içerisinde tapu kayıtlan bulunması yasal 

olarak mümkün müdür? 
4. Bu durumun yasalara uygun hale getirilmesi amacıyla bir tapu iptal davası 

açılması ve yasalara aykın duruma göz yuman görevlilere ne gibi bir 
cezai müeyyide uygulamayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araf arma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/ / 3 3 Q_ 
KONU '^EÜSSSSL •» 8 «METOT 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TB.M.M. BaşkanlığTnın 23.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS 0 10 00 
02-7/749-2199/8614 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 25.06.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-186-6/2866 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Basbakanımızında Bakanlığımız koordinatörlüğünde 
cevaplandınhnasını tensip ettikleri T.B.M.M. 7/749 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesi 
nicelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

lulkadlr AKSU t/ 
ıdırlık ve İskan Bakanı V. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ 
ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/749 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1- Adana Pozantı, Gûlek Yaylasında bulunan tarihi Gûlek Kalesi içerisindeki Köşk 
kime aittir? 

2- Söz konusu köşkün tapu kayıtlan ldmin üzerinedir? 
3- Eğer ki tapu kaydı varsa, Kale içerisinde tapu kayıtlan bulunması yasal olarak 

mümkün müdür? 
4- Bu durumun yasalara uygun hale getirilmesi amacıyla bir tapu iptal davası açılması 

ve yasalara aylan duruma göz yuman görevlilere ne gibi bur cezai müeyyide 
uygulamayı düşünüyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

1, 2, 3, 4- Adana Pozantı, Gûlek Kalesi, içerisindekilerle birlikte Tarsus ilçesi, 
Panzinçukunı Köyü 1871 parsel numarası altında, 1958 yılında yapılan kadastro çahşmalan 
sırasında ev ve tarla vasfi ile tespit edilmiş ise de kadastro hakimliğinin 30.03.1963 gün, 
1959/872 esas, 1963/329 karar sayılı karan ile orman olarak tapulama dışı bırakılmıştır. 

Bilindiği üzere, Medeni Kanunun 715 inci maddesi "Sahipsiz yerler ile yaran kamuya 
ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır..." hükmüne amirdir. 

Dolayısı ile anılan yerin tapu kaydı mevcut olmayıp, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerlerdendir. 

Bu bakımdan söz konusu yere ilişkin tapu iptalini gerektirecek, bir durum 
bulunmamaktadır. 
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7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, 

Bingöl depreminde yıkılan okulun kontrol mühendislerine uygulanacak müeyyidelere, 

- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, 

Altınkaya Baraj suları altında kalan bir köprüye, 

- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'mn, 

iller Bankası Muğla ve Denizli Başmühendisliklerinin kapatılması kararına, 

- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları'nın, 

Urla ve Seferihisar'daki deprem sonrası çalışmalara ve yardımlara, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Vekili ve İçişleri Bakanı Abdûlkadir Aksu'nun 
cevabı (7/751, 761, 777, 778) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i sorumun, Sayın Bayındırl ık v e İskan Bakanı Zeki E R G E Z E N 
tarafından yaz ı l ı olarak cevaplandırı lması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atil lâ B A Ş O Ğ L U ^ 
Adana Mil letveki l i 

B i n g ö l depreminde y ık ı lmış o lan okulun kontrol mühendisleri i ç in 
mevzuat hangi c eza i müeyyideler i öngörmektedir? Bakanl ığ ınız yetkilileri s ö z 
konusu kiş i lere bu müeyyide ler i uygulamış lar mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

rof. Dr. Haluk KOÇ 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Baskanvekili 

1. Vezirköprü, Bafra ve Alaçam ilçeleri ile Sinop'un Durağan ilçelerine bağlı 45 köyün, 
Vezirköprü ile bağlantısını sağlayan köprünün Altınkaya Barajı'nın yapılması ile su 
altında kalmasından sonra, halkın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için bugüne kadar ne 
gibi önlemler alınmıştır? 

2. 21. yüzyılda yöre insanının yaşamını tehlikeye atarak ilkel kayıklarla ulaşım 
sağlamasını nasıl yorumluyorsunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskan Bakanı Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

10.04.2003 tarih ve 14/208 sayılı kararla İller Bankası İzmir Bölge 
Müdürlüğüne bağlı Muğla ve Denizli Başmühendislikleri kapatılmıştır. Bu karara 
dayandırılarak bu başmühendisliklerde görev alan personelin, bölge müdürlüğüne 
nakli istenmekte yada başka birimlere atama istemeye zorlanmaktadırlar. 

İller Bankasının Muğla ve Denizli Başmühendisliklerine bağlı 2003 yılı çalışma 
programına bakıldığında, projelerin en erken 2003 sonu en geç de 2006 sonuna 
bitirilmesi planlanmıştır, ödenek yetersizliği de dikkate alınırsa en az 4-5 yıl bu 
yatırımlar devam edecektir. 

Buna göre; 

1- Muğla ve Denizli Başmühendisliklerindeki personel buradan 
uzaklaştırıldığında bu projelerin izleme ve denetlenmesini hangi personele yaptırmayı 
düşünüyorsunuz? 

2- Yatırımları izlemek üzere gönderilecek personelin yolluk, harcırah gibi 
giderleri devlete önceki durumdan daha mı az yük getirecektir? 

3- Bir yandan yerinden yönetim derken diğer yandan bazı kurumlan daha da 
merkezileştirmenizin nedeni nedir? 

4- Muğla ve Denizli Başmühendisliklerinde çalışan personelin 12.06.2003 
tarihinde ivedilikle ilişiklerinin kesilmesi istenmiştir. Bu personel daha yararlı ve 
verimli olabilecek alanlara mı gidecektir, yoksa bölge müdürlüklerinde verimsiz bir 
biçimde oturacaklar mıdır? 

5- Muğla ve Denizli'de yatırımlar bitinceye kadar faaliyetine devam etmesi 
bizce uygun olan başmühendislikleri tekrar açmayı düşünür müsünüz? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 
B A Ş K A N L I Ö I ' N A 

Aşağıda yazılı sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki 
ERGEZEN tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Türkan MİÇOOÖULLARI 
İzmir Milletvekili ^ 

Mayıs ayında Urla ve Seferihisar'da meydana gelen depremler üzerine 
her iki ilçenin Afet Bölgesi kapsamına alınacağı ilan edilmiş ama 
bugüne kadar bu yönde bir gelişme yaşanmamıştır. Bu ilçelerimizin 
Afet Bölgesi kapsamında değerlendirilmesi konusunda bir çalışma 
yapılmakta mıdır ? 
Seferihisar Belediyesi'nce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı *na verilen 
30 dönümlük alanda depremzedeler için yaptırılacağı açıklanan toplu 
konutlara ne zaman başlanılacaktır 7 
Depremden zarar gören vatandaşlarımıza yönelik kira yardımları ne 
zaman yaşama geçirilecektir ? 
Depremde hasar gören ve güçlendirilmesi gereken konutlar için 
verileceği açıklanan uzun vadeli krediler konusundaki çalışmalar hangi 
aşamadadır ? Verilmesi halinde bu kredilerin geri ödeme koşulları 
nasıl olacaktır ? Yeni konut yapımında kullanılmak üzere düşük faizli 
kredi verilecek midir ? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araftırnu, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/ / 3 0 Ö ./....72003 ^ 
KONU : Yazılı Soru önergesi ' | | g TEMMUZ 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 23.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-2192 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Atilla BAŞOÖLU'nun 7/751 sayılı. Samsun 
Milletvekili Haluk KOÇ'unJ£76|_ sayılı, Muğla Milletvekili Ali Cumhur YÂKA*nıs>aaa2-sayılı 
ve İzmir Milletvekili Türkan MİÇÖOÖULLARI'nm 7/778 sayılı Yazılı Soru önergelerinin cevabı 
ekte gönderilmektedir. -

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

>dulkadlr AKSU 
idırhk ve İskan Bakanı V. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ 
ATİLLA BAŞOGLU*NUN 

T.B.M.M. 7/751 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

Bingöl depreminde yıkılmış olan okulun kontrol mühendisleri için mevzuat hangi cezai 
müeyyideleri öngörmektedir? Bakanlığınız yetkilileri söz konusu kişilere bu müeyyideleri 
uygulamışlar mıdır? 

CEVAPLAR: 

Bahsi geçen konu, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmekte olup, 
incelemenin sonuçlarına göre gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ 
PROF.DR. HALUK KOÇ'UN 
T.B.M.M. 7/761 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1- Vezirköprü, Bafra ve Alaçam İlçeleri ile Sinop'un Durağan İlçelerine bağlı 45 
Köyün, Vezirköprü ile bağlantısmı sağlayan köprünün Altınkaya Barajı'nın yapılması ile su 
altında kalmasından sonra, halkın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için bugüne kadar ne gibi 
önlemler alınmıştır? 

2- 21.yüzyılda yöre insanının yaşamım tehlikeye atarak ilkel kayıklarla ulaşım 
sağlamasını nasıl yorumluyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

Vezirköprü-Durağan ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan Devlet Yolu, Altınkaya Baraj 
Gölü dolayısı ile sular altında kalmıştır. Her iki ilçe arasındaki ulaşım, yem yapılan 030-07 
nolu Devlet yolundan sağlanmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, kuruluş kanunu gereği İl, İlçe ve Limanlar 
arasındaki ulaşımı sağlayan yol ve köprülerin yapım ve bakımından sorumludur. 

Bu nedenle, Vezirköprü, Bafra ve Alaçam İlçeleri ile Sinop'un Durağan İlçesine bağlı 
45 köyün Vezirköprü ile bağlantısını sağlayan köprünün su altında kalarak köylerin 
Vezirköprü ile iletişiminin kopması konusu, köy yolları ağ bütünlüğü nedeni ile Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi alanına girmektedir. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
ALİ CUMHUR YAKA'NIN 

T.B.M.M. 7/777 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

10.04.2003 tarih ve 14/208 sayılı kararla tiler Bankası İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı 
Muğla ve Denizli Başmühendislikleri kapatılmıştır. Bu karara dayandırılarak bu 
başmühendisliklerde görev alan personelin, bölge müdürlüğüne nakli istenmekte yada başka 
birimlere atama istemeye zorlanmaktadırlar. 

İller Bankasının Muğla ve Denizli Başmühendisliklerine bağlı 2003 yılı çalışma 
programına bakıldığında, projelerin en erken 2003 sonu en geç de 2006 sonuna bitirilmesi 
planlanmıştır, ödenek yetersizliği de dikkate alınırsa en az 4-5 yıl bu yatuımlar devam 
edecektir. 

Buna göre; 

1- Muğla ve Denizli Başmühendisliklerindeki personel buradan uzaklaştırıldığında bu 
projelerin izleme ve denetlenmesini hangi personele yaptırmayı düşünüyorsunuz? 

2- Yatırımları izlemek üzere gönderilecek personelin yolluk, harcırah gibi giderleri 
devlete önceki durumdan daha mı az yük getirecektir? 

3- Bir yandan yerinden yönetim derken diğer yandan bazı kurumlan daha da 
merkezileştirmenizin nedeni nedir? 

4- Muğla ve Denizli Başmühendisliklerinde çalışan personelin 12.06.2003 tarihinde 
ivedilikle ilişiklerinin kesilmesi istenmiştir. Bu personel daha yararlı ve verimli olabilecek 
alanlara mı gidecektir, yoksa Bölge Müdürlüklerinde verimsiz bir biçimde oturacaklar mıdır? 

5- Muğla ve Denizli'de yatırımlar bitinceye kadar faaliyetine devam etmesi bizce 
uygun olan başmühendislikleri tekrar açmayı düşünür müsünüz? 

CEVAPLAR: 

2.Bölge (Bursa) Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale, 3.Bölge (İzmir) Müdürlüğüme bağlı 
Muğla ve Denizli, 12.Bölge (Elazığ) Müdürlüğü'ne bağlı Malatya Başmühendislikleri Kamu 
kaynaklarının verimli kullanılması, Kamuda lüzumsuz harcamaların kaldırılması ve devletin 
hantal yapısından kurtulması için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında küçülmeye gidilmesi 
çalışmaları çerçevesinde ve ayrıca tiler Bankasında gerçekleştirilen Norm Kadro 
çalışmalarında da aynı konudaki önerilerin dikkate alınması sonucu, anılan 
Başmühendislikler, tiler Bankası Yönetim Kurulunun 10.04.2003 tarih ve 14/208 sayılı karan 
ile kapatılmıştır. Sözkonusu Başmühendisliklerin yürüttüğü işler ilgili Bölge Müdürlüklerince 
devam ettirilecektir. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
TÜRKAN MİÇOOĞULLARI'NIN 

T.B.M.M. 7/778 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1- Mayıs ayında Urla ve Seferihisar'da meydana gelen depremler üzerine her iki 
ilçenin Afet Bölgesi kapsamına alınacağı ilan edilmiş ama bugüne kadar bu yönde 
bir gelişme yaşanmamıştır. Bu ilçelerimizin Afet Bölgesi kapsamında 
değerlendirilmesi konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır? 

2- Seferihisar Beledi yesi'nce Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'na verilen 30 dönümlük 
alanda depremzedeler için yaptırılacağı açıklanan toplu konutlara ne zaman 
başlanılacaktır? 

3- Depremden zarar gören vatandaşlarımıza yönelik kira yardımları ne zaman yaşama 
geçirilecektir? 

4- Depremde hasar gören ve güçlendirilmesi gereken konutlar için verileceği 
açıklanan uzun vadeli krediler konusundaki çalışmalar hangi aşamadadır? 
Verilmesi halinde bu kredilerin geri ödeme koşulları nasıl olacaktır? Yeni konut 
yapımında kullanılmak üzere düşük faizli kredi verilecek midir? 

CEVAPLAR: 

1- 10.04.2003 tarihinde Seferihisar ve Urla İlçelerini etkileyen S.4 büyüklüğündeki 
deprem afeti sonucu Bakanlığımızca 18.04.2003 gün ve 4972 sayılı ft£akam Onayı ile Etkililik 
Olur'u alınmış, söz konusu Etkililik Olur'u ile deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımız 
afetzede kabul edilmiştir. 

Ayrıca, 4864 sayılı " Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 7. 
maddesi uyarınca 4123 sayılı "Tabii Afetler Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata 
İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun"a eklenen Geçici Madde 1 ile depreme maruz 
kalan Tunceli-Pülümttr ve Bingöl'ün yanı sura 10.04.2003 tarihinde İzmir- Urla, Seferihisar ve 
çevresinde meydana gelen depremler sonucunda ağır hasarlı ve yıkık konuta sahip 
afetzedelere ve afetzedelerin kuracakları kooperatiflere kendi arsaları veya tespit edilecek 
arsalar üzerinde yapılacak konutlar için, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığı ile kredi 
verilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca aynı madde ile afetzedelere konut ve işyeri yapımı amacıyla, tespit edilen 
alanlarda, 7269 sayılı Kanuna göre temin edilen arsa ve arazilerin, bedelsiz olarak Toplu 
Konut İdaresine devredilmiş sayılacağı hususu da hükme bağlanmıştır. 

2-4864 sayılı Kanun uyarınca; 

• İzmir-Seferihisar Belediyesi mülkiyetinde bulunan 31.464 m2 yüzölçümlü 1122/1 
nolu parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetine geçirmesi işlemleri son 

. .: aşamasına gelmiştir. Söz konusu toplu konut alanında üretilecek 180 adet konutun tüm 
..>>'. altyapı,>ve üst yapı projeleri tamamlanmış olup; yapım işine ilişkin ihale süreci 
*' , başlatılmıştır. 

r . . ' • • ' . - ' • - •• / 

• Aynca, İzmir-Urla ilçesi Rüstem mahallesi Karaalan Mevkii, Hazine mülkiyetindeki 
17.548 m2 lik alanın Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne tahsisi yapılmış olup, mülkiyetin 
Toplu Konut İdaresine Başkanlığı'na devir işlemleri son aşamasındadır. Söz konusu 
toplu konut alanında üretilecek 72 adet konutun tüm altyapı ve üst yapı projeleri 
İdarece tamamlanmış olup; yapım işine ilişkin ihale süreci başlatılmıştır. 

3- Kira yardımları ve diğer karşılıksız yardımlarla ilgili olarak Bakanlığımızca, 4123 
sayılı yasanın 4. ve 5. maddelerine istinaden bir teklif hazırlanarak 06.05.2O03 tarih ve 
084/5681 sayılı yazımızla Bakanlar Kurulu Karan çıkarılması için Başbakanlığa sunulmuştur. 

4- 4864 sayılı Kanunun 7. maddesine göre İzmir ili Urla, Seferihisar ve çevresinde 
meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere kredi açılması veya konut ve işyeri 
yaptırılması amacı ile kullandırılacak krediler ile yapılacak konut ve iş yerlerinin tahsisine 
ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik çalışmalarına Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığımız tarafından başlanmış bulunulmaktadır. 
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8.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımında belediyeler ve jan
darma arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdûlkadir Aksu'nun 
cevabı (7/763) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

-Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sn.Abdülkadir Aksu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart ' 
CHP Konya Milkrvekili 

-Bilindiği gibi; kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkılması ve bu yöndeki 
yapılaşmayı önlemek, yerel yönetimlerin sorumluluğu kapsamındadır. İlgili yerel 
yönetimler, yıkım sırasmda gerek doğduğunda, ilgili mülki amirliğe başvurarak 
yardım isteyebilirler. Yıkım karan vermek ve bunun uygulanmasını sağlamak, yerel 
yönetimlerin tasarrufunda olan bir konudur. Ancak, uygulamada konunun "asayiş ve 
güvenliği" ilgilendiren boyutlar kazanmış olmasından da kaynaklanan sebeplerle; 
jandarma birimlerinin, "jandarma çevre timi" aracılığıyla konuya müdahale etmek 
yolunda çalışma içinde oldukları görülmektedir. Böyle bir uygulama metropol 
belediyeler için gerekli ve yararlı olabilir. Fakat, kırsal belediyeler kapsamında kalan 
yerlerde, bu görevi jandarmanın doğrudan üstlenmesi, vatandaş ile jandarmanın karşı 
karşıya gelmesi gibi arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilecektir. 

-Buna göre: kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkılması sürecinde, yerel 
yönetimler ile jandarma birimleri arasında "görev ve yetki dağılımı" konusunda 
nasıl bir uygulama süreci başlatılmıştır? Bu konuda ilgili kurumlar arasında yapılmış 
herhangi bir protokol varmıdır? Varsa, bu protokolün yasal dayanağı nedir? Yine 
böyle bir protokol var ise, kırsal belediyelerin, yukarıda açıklanan sebeplerle protokol 
kapsamı dışında tutulması yolunda herhangi bir çalışma yapılmaktamıdır?Veyahut, 
bu kapsamda kırsal belediye bölgelerinde, metropol belediyelere göre farklı bir 
uygulama yapılması düşünülmektemidir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ $ 0 ÖSS" / . t ö / 2 0 0 3 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 23.06.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/763-2228/8673 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'ın "Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımında belediyeler ve 

jandarma arasındaki görev ve yetki dağılımına" ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek 
bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilindiği gibi, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 
32 nci ve 42 nci maddeleri, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kaçak ve ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar ile Devlete ve kamu 
kurumlarına ait taşınmaz mallara yönelik tecavüzlerin önlenmesi konusunda valilere, kaymakamlara 
ve belediyelere önemli görev ve yetkiler vermiştir. 

Gerek mülki amirler, gerekse belediyeler bu görevleri yerine getirirken birbirleriyle koordineli 
çalışmakta olup, yıkım sırasında gerek görülürse belediyece mülki amirlerden yardım talep 
edilebilmektedir. 

önergede yer alan, kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkılması sürecinde yerel yönetimlerle 
jandarma birimleri arasında yürütülen işbirliği ile ilgili olarak; 

Kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkılması sürecinde yerel yönetimler ile jandarma birimleri 
arasında görev ve yetki dağılımı konusunda yeni bir uygulama başlatılmadığı, herhangi bir protokol 
yapılmadığı, 

Jandarma tarafından kaçak yapılaşma ile mücadeleye yönelik hizmetlerin mevcut mevzuat 
hükümleri çerçevesinde; 

a) Tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapı ile ilgili tutanak tanzim edilerek, kanunsuz eylemin 
durdurulması ve gerekli işlemlerin yapılması için mülki makama ve belediye başkanlığına bildirildiği, 

b) Kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımı ile ilgili olarak verilen kararların uygulanmasında mülki 
makamların emri ile sadece yıkım bölgesinin ve yıkım ekibinin emniyete alındığı, 

Kaçak yapılaşma ile mücadele konusunda ilgili mevzuatta büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile 
belde belediyeleri tarafından yapılacak işlemlerde herhangi bir fark bulunmadığından, kırsal belediye 
bölgeleri ile metropol belediye bölgelerinde de yukanda belirtilen esaslara göre işlem yapılmaktadjfr 

Bilgilerinize arz ederim. /r 

lülkadir AKSU 
Bakan 
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9.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'daki kaldırım ve asfalt çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/784) 

13.06.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU'nun yazılı soru önergeme 
gönderdiği 11.06.2003 tarih ve B.05.0.MAH.065.00.002/80706 sayılı yazıda 
sorulanının içeriğine karşılık gelen cevabı vermemiştir. 

Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdülkadir 
AKSU tarafından tekrar.yamtlanmasım arz ederim. 

Saygılarımla. jjGztlı 

Ankara Milletvekili 

1-Ankara'nın birçok semtinde geçen yıl yapılan kaldırım taşlan bile 
sökülmektedir. Bu işlemler hangi plan doğrultusunda, hangi semtlerde 
yapılmakta ve ne zaman tamamlanacaktır? Kaldınm taslan nereden temin 
edilmektedir? Maliyeti ne kadardır? 

2-Eskişehir ve Konya Yollan genişletme-asfaltlama çalışmaları 
tamamlanarak daha kısa bir süre önce hizmete girmiş olmasına rağmen, 
Büyükşehir Belediyesi Ankara'nın bir çok noktasında köprülü kavşak ve 
Ankaray hattının uzatılması çalışmaları doğrultusunda inşaatlara başlamış, 
yenilenen bu yollar tekrar kazılmakta taş duvarlar yıkılmaktadır. Yaklaşık 6 ay 
sonrasını görmeden yapılan bu plansız çalışma ve harcamaların tutarı ile 
nedenlerini açıklar mısınız? 

3-Kazılan kaldınm ve asfaltların ömrü nedir, kac vıl kazıya 
uğramayacaklardır? 

4-Asfaltlanacak yollar toplam kaç km uzunluğundadır, kaldınm tasları 
kac metrekaredir? Bu işlemlerin ihalesi ne zaman yapılmıştır? 

5-Ankara'nın geri kalmış gecekondu bölgelerinde de kaldınm ve 
asfaltlama çalışması yapılacak mıdır? Yapılacaksa semt ve cadde isimlerini 
açıklar mısınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI ıB.OS.O.MAH.O.eö.OO.OO^ÇöSofe H/İI20OZ 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 23.06.2003 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-2192-7/784-
2254/8699 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in "Ankara'daki kaldırım ve asfalt çalışmalarına 

ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Valilik vasıtasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinden 
alınan 11.07.2003 tarihli ve 2153 sayılı yazıda; 

1- Büyükşehir belediyesince sadece bozuk kaldırım taşlarının ve tretuvariarın yenilendiği, 
cadde ve bulvarlardaki tretuvar imalatlarının 1 yıl gibi kısa sürede sökülüp yeniden yapılmasının 
söz konusu olmadığı, kullanılan malzemelerin daha öncekilere göre daha kaliteli ve uzun ömürlü 
olduğu, kaldırım taşlarının ilçe belediyeleri, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri, kamu 
kuruluşlarının müracaatları, yabancı elçiliklerin başvuruları ve Belediyenin etüt ekiplerince tespit 
edildiği, cadde ve bulvardaki bozuk ve kullanıma elverişli olmayan alanların programlanarak 
yapıldığı, kaldırım taşlarının satın alma yoluyla temin edildiği, döşenme bedelinin ise Bayındırlık 
Birim Fiyatından ödendiği, 

2- Konya yolunda yapılan alt geçitler, yolun refûj kısmından başladığı için herhangi bir 
duvarın veya yapının yıkılmasının söz konusu olmadığı, Eskişehir Yolu'nda ise güzergah 
üzerindeki büyük kamulaştırma maliyetleri ve kurumların arazilerinden geçmeye izin -vermemesi 
nedeniyle çalışmaların zorunlu olarak yol güzergahı içine kaydırıldığı, ancak müteahhit firmaların 
yıktığı veya zarar verdiği her türlü kazı, söküm, kırım (v.b) gibi imalatları eski durumlarına ücretsiz 
olarak getireceği, 

3- Çeşitli kurumlarca herhangi bir elektrik arızası, su arızası, kanal ve buna benzer zorunlu 
bir neden olmadığı sürece kazı yapılmayacağı, 

4- Ankara'da her gün yeni yerleşim birimleri açıldığı ve alt yapı çalışmaları devam ettiğinden, 
asfaltlanacak yollar ve yapılacak olan kaldırım çalışmalarının tespitinin tüm yıla yayılması (talep ve 
etütler doğrultusunda) nedeniyle yapılacak olan cadde ve bulvarlann hangilerinin olduğu önceden 
bilinmediğinden maliyetlerin çıkartılmasının mümkün olmadığı, ihalelerin talepler doğrultusunda 
incelenip kesife bağlanarak yapıldığı, 

5- Ankara İli içerisinde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalan 12 m. ve 
üzerindeki cadde ve bulvarlarda asfalt çalışmalarının yapılacağı, 

belirtilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İzmir Torbalı Anadolu Lisesinde yaşanan bir olaya 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin Çelik'in cevabı (7/785) 

TBMMBAŞKANUĞrNA 

Aşağıdaki sorularımın Milüi Eğitim Bakam Saym HûseymÇEÜKtarafindanyazıh 
nlgıylf r/>v̂ plflnHınhm<n için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

30 Mayıs 2003 tarihinde İzmir Torbalı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kep Giyme 
Töreni Programmm sonunda yer alan 10.Yıl Marşıyla kepleri havaya firlatma bölümünde, 
Okul MüdOrû Fadıl Çelik'in, 10. Yıl Marşım keserek, Necip Fazıl Kısakürek'e ait bir şiiri 
okutmasıyla ve okulun Beden Eğitim öğretmeninin bu şiirin program dışı okutulmasına 
müdahale etmesiyle gelişen olaylarla ilgili olarak; 

1- Kültür Edebiyat Kolunun hazırladığı ve okul yetkililerinin onayladığı programda 
10. Yıl Marşmm kesilerek, Necip Fazıl Kısakürek'e ait olduğu belirtilen bir şiiri, 
kim, hangi amaçla okutmak istemiştir? 

2- Cumhuriyetimizin 75.Yılı nedeniyle de resmi marşlarımız arasında oton ve 
Cumhuriyetimizin temel değerlerini, kazananlarını vurgulayan bir marşm 
kesilerek, içeriği ve taşıdığı imgeler nedeniyle cumhuriyetimizin temel değerlerine 
karşıt gruplarca sauplenilen, bu özelliğiyle insanlar arasmda birliktelik duygusu 
yerine karşıt duyguların egemen olmasına hizmet eden bir şiirin okutulması, 
Sizce de cumhurryetirnizm değerlerine yönelik bir saldın değil midir? 

3- Olay sonrasında başta öğretmen Semra Büyük olmak Üzere diğer öğretmenlere de 
yönelik soruşturma başlatılması, neye ve kime hizmet etmektedir? 

4- Olayın gelişiminin de açıkça gösterdiği üzere Atatürkçü ve laik öğretmenlere karşı 
bir provakasyon olduğu anlaşılan bu olayın ve benzerlerinin bir daha okullarımızda 
olmaması ve öğretmenlerin kolayca suçlanıp, Üzerlerinde keyfi idari baskıların 
kurulrüarnasıiçmnegroiönleınleral^ 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.O8.O.APK.O.O3.O5.OO-O3/20^ tf/?/2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 23.06.2003 tarihli ve A01.0.GNS.0.10.00.02-7/785-2192 sayılı 
yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "İzmir Torbalı Anadolu Lisesinde 
yaşanan bir olaya ilişkin" yazdı som önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. İzmir Valiliğince, Torbalı Anadolu Lisesinin mezuniyet töreni şırasında, tören 
programı dışma çıkılması sonucu meydana gelen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilmiş 
olup, yapılan soruşturmaya ilişkin işlemler devam etmektedir. 

Anayasa'mızın 10. maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadır." hükümleri yer almaktadır. Bakanlığımızca, başta 
Anayasa'mızın bu maddesi olmak üzere bütün kanunlanmızm bükümlerine uygunluk 
konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; personelimizden, görev ve. sorumluluklarıyla 
bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında, yapılan 
inceleme-soruşturma sonucunda getirilen adli, idarî, malî ve disiplin teklifleri doğrultusunda 
yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^Î^/1J 

( ^ ^ - B t f ç İ D r . Hüs<îjnÇELİK > 
Millî Eğitim Bakak 
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//.- Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Van-Muradiye İl Özel İdaresi sosyal konutlarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/791) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A S K I N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdukadir A K S U tarafından- s ö z l ü 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

V a n ili Muradiye i lçesinde ö z e l idareye ait sosyal konutlarda oturan kiracıların 
sorunları i le i lgil i olarak Sayın Bakanın cevaplandırmasını i s tediğim sorular şunlardır. 

1- 1977 yıl ında yapı lmış olan bu konutlara o tarihten b u güne kadar herhangi bir 
tadilat yapı lmış mı? Veya konutlarda oturan kiracılara tadilat "yaptırıp, kiradan 
düşmeleri tekl i f edi lmiş mi? .•*•••,-. ; ^ ; . . . . ; . ' 

2 - Konutların kira artışı yapılırken. Ankara'da. İstanbul'da, İzmir'deki kamuya ait 
lojman kiralarının birim fiyatları m ı dikkate alınmıştır? : ?ü? 

3 - Konutlarda oturan insanlarımız dar gelirli veya h iç geliri o lmayan 
vatandaşlarımızdır. Van merkezde kaloriferli binaların aylık kirası 100*120 m i l y o n 
arasında iken bu durumdaki binaların kiralarının iki kat artarak 9 2 mi lyon T L ' y e 
çıkarılması vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmaz mı? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
SAYI : B.05.0.MAH.0.6S.00.002/5>OdO«E) fV../.9:/2003 
KONU : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başkanlığının 19.02.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS 0.10 OO 02-6/207-
803/3400 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 27.06.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS.0.10.00.02-/798 sayılı 
yazısı. 

İlgi (a) yazı ile sözlü olarak cevaplandırılması istenilen, ancak ilgi (b) yazı ile yazılıya 
çevrilen Van Milletvekili Mehmet KARTAL'ın "Van Muradiye İl Özel İdaresi sosyal konutlarına" 
ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Van Valiliğinden alınan 01.07.2003 tarihli ve (344/21) 
sayılı yazıda; 

1- 1977 yılında yapılmış olan sosyal konutların o tarihten bugüne kadar herhangi bir onarım 
görmediği, konutlarda oturan kiracılara tadilat yaptırılıp, kiradan düşürülmesinin teklif edilmediği. 

2- Konutların kira artışı yapılırken. Ankara, latanbul ve İzmir'deki kamuya alt lojman kiraları 
birim fiyatlarının değil. Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelerin dikkate alındığı, bu kapsamda: 
Maliye Bakanlığının 26.12.2002 tarih ve 26S aıra nolu tebliğine göre kamu görevlilerinden aylık 
32 80O.OOO.-TL., sivil vatandaşlardan ise il daimi, encümeninin 06.02.2000 tarih ve 46S sayılı kararı 
gereğince kamu görevlilerinden alınan kiranın iki katı olarak 65.600.000.-TL. aylık kira bedeli alındığı. 

3- Van ile Muradiye İlçesindeki II Özel İdare Müdürlüğüne ait 36 adet daireden, 24 adedinde 
kamu görevlilerinin, 12 adedinde ise sivil vatandaşların oturduğu. Maliye Bakanlığının 15.12.2002 
tarih ve 264 sıra nolu tebliğine göre aivil vatandaşların aylık kiralarının 92.000.000.-TL.. olarak 
belirlendiği, ancak Maliye Bakanlığının 26.12.20O2 tarih ve 265 aıra nolu tebliğine göre sivil 
vatandaşların aylık kira bedelinin 65.600.000 TL. olarak yeniden düzenlendiği ve 92.000.000.-TL. kira 
uygulamasının hiç yapılmadığı, 

belirtilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ibdülkadlr AKSU 
Bakan 
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12.- Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'nin, BAG-KUR çalışanlarının özlük haklarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/807) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUfi l 'NA 

Aşağıdaki sorulanmın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BASESKIOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Erol TINASTEPE ^ J 

Erzincan Milletvekili 

Bağ-Kur çalışanlan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı oldukları 
halde Bakanlığın diğer çalışanlannın faydalandığı haklardan faydalanamamakta, hatta 
2 nci sınıf çalışan gibi görülmektedirler. 

1- S.S.K çalışanlan 1993 yılından beri ek tazminat aldıkları halde Bağ-Kur 
çalışanlanna neden ek tazminat ödenmemektedir? 

2- Bu tazminatların geriye yönelik Bağ-Kur çalışanlanna da ödenmesi için 
herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

3- Bağ-Kur çalışanlan ne zaman Bakanlığınıza bağlı diğer birimlerde 
çalışanlarla aynı hakka sahip olacaklardır. 

TJC. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIÖI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI 
KONU 

B. 13.APK.0.12.00.00/320 — » S "^V 
Yazılı Soru Önergesi 2 1 TEMMUZ 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 26.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/807-2276/8773 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'ye ait 7/807-
2276 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nce incelenmiş olup, 
konuya ilişkin görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

Bağ-Kur merkez ve taşra teşkilatında çalışan her düzeydeki personelin bazı 
imkansızlıklara ve ücret farklılıklarına rağmen fedakarca çalıştıkları bilinmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve T.C. Emekli Sandığı çalışanlarına yapılmakta 
olan ek ödemeye benzer bir ödemenin Bağ-Kur çalışanlarına da yapılması 
hususunda girişimlerde bulunulmuş ancak değişik nedenlerle ek ödeme yapılmasına 
imkan verecek Kanuni düzenlemelerin yapılması mümkün olamamıştır. 

Halen T.B.M.M. gündeminde bulunan Kanun Tasarısında, Bağ-Kur çalışanları 
aleyhine oluşan farklılığın giderileceği ümit edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S ^ f lurat BASESOIOOLU 
C Bakan 
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13.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, mobilsantrallere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakam Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/813) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili 

——-u^uA-? 
1-Mobil Santrallerin çevreye olan etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz*? 
Samsun Tekkeköy civarında yapılan mobil santral sonrasında, balık 
sayılarının azaldığı, tarımsal üretimin düştüğü söylenmektedir. Orada 
yaşayan yöre halkı tedirgindir. 

2-Türkiye'nin enerji üretiminde mobil santrallerin oranı nedir? Son 
yıllarda artan mobil santral sayısının, dışa bağımlı kaynak sorunu değil 
midir? Enerji ihtiyacının temininde, çevresel etkiler değerlendiriliyor mu? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-/2-/2-
Konu : Yazılı Soru önergesi . _ ....... onno 

- a tfl7 i::"4llZ ZOÜJ 
1 1 A 7 ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 26.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
2270 sayılı yazısı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in tarafıma tevcih ettiği, 7/813-
2311 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç TUzUğü'nün 99. Maddesi gereği, Elektrik 
Üretim A.Ş. Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/VVt 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

- 4 2 3 -



T.B.M.M. B:109 22.7.2003 0 : 2 

İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/813-2311) 

Soru 1-2: 

- Mobil Santrallerin çevreye olan etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsun 

Tekkeköy civarında yapılan mobil santral sonrasında, balık sayılarının azaldığı, tarımsal 

üretimin düştüğü söylenmektedir. Orada yaşayan yöre halkı tedirgindir. 

- Türkiye'nin enerji üretiminde mobil santrallerin oranı nedir? Son yıllarda artan mobil 

santral sayısının, dışa bağımlı kaynak sorunu değil midir? Enerji ihtiyacının temininde, 

çevresel etkiler değerlendiriliyor mu? .•,.-.?»'C*'•'•'' 

Çevaj?1-2: 

Yasa gereği gücü 150 MW ve üzerinde olan santrallar için ÇED raporu alınması 

zorunludur. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce işletilmekte olan mobil santralların 

güçleri 150 MWın altındadır. EÜAŞ tarafından çevre ve insan sağlığına gerekli hassasiyet 

gösterilerek Kırıkkale (130 MW), Batman (100 MW), Samsun I (100 MW) ve Samsun II 

(100 MW) Mobil Santrallarıyla birlikte arıtma tesisleri de (DeSOx, DeNOx) kurdurulmuştur. Bu 

arıtma tesisleri şartname gereği santrallaria birlikte devreye alınmıştır. 

Samsun İli Tekkeköy İlçesi Selyeri Mevkiinde, konuşlandırılmış olan Mobil Santrallar 

hakkında çevre açısından açıklamalar aşağıdadır. 

- Çevre ve insan sağlığının korunması yönünde gerekli hassasiyet gösterilerek 

santralların Türk Çevre Mevzuatı'na uygun olarak kurulması ve Baca Gazı Arıtma Tesisleri'nin 

(DeSOx, DeNOx) santrada birlikte çalıştırılması hususu şarta bağlanmıştır. 

- Türk Çevre Mevzuatı'nda sıvı yakıtlı santrallar için baca gazı emisyonu sınır değerleri 

belirlenmiştir. Samsunda konuşlandırılmış olan mobil santralların, baca gazı arıtma 

tesislerinde emisyon değerlerinin mevzuatta belirlenen limitlerin altında olması gerekmektedir. 
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- Santrallar tamamen kapalı çevrim olarak çalışmaktadır. Santralların soğutma 

sistemlerinde soğutma işlemi hava fanları ve kapalı devre radyatör sistemi vasıtasıyla 

yapılmakta olup, çevrim içerisinde kullanılan soğutma suyu radyatörlerde soğutularak tekrar 

sirküle ettirilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir su kaynağına (akarsu, göl, deniz v.b.) pis su, 

sıcak su veya başka kimyasal atık verilmesi mümkün değildir. 

- Santralların baca gazı arıtma sistemlerinde DeNOx için katalizör filtre ve DeSOx için 

sulandırılmış toz kireç taşının egzost gazı üzerine püskürtülmesi metodu kullanılmaktadır. Bu 

şekilde kimyasal reaksiyonla baca gazı içerisindeki zararlı maddeler çökertilmekte ve atık 

olarak sadece alçı taşı üretilmektedir. Açığa çıkan alçı taşı; çimento, alçıpan, kartonpiyer v.s., 

gibi yapı sektöründe ham madde olarak kullanılabilmektedir. 

- Santrallarda kullanılmakta olan 6 no. Fuel oil ithal doğal gaza alternatif, 

rafinerilerimizin tabii ürünüdür ve ülke içerisinde başka türlü değerlendirilemeyen ucuz bir 

yakıttır. Kömür gibi herhangi bir kül v.b. katı atık çıktısı yoktur. Kimyasal yapısı gereği ortaya 

çıkan havayı kirletici etkiler de yukarıda anlatılan DeSOx ve DeNO* arıtma tesisleriyle bertaraf 

edilerek sorunsuz olarak giderilmektedir. Santrallarda kullanılan yakıt ve yağ tamamen kapalı 

sistemlerde seperatörler ile filtrasyondan geçirilerek temizlenmekte olup, seperatör atıkları da 

geri kazanılmaktadır. 

- Santrallar uluslararası teknik standartlara uygun olarak, yurt dışından sağlanan devlet 

ihracat kredileri ile kurulmuş olup, söz konusu kuruluşlar kredi tahsis etmeden önce tesisin 

çevresel etkilerini ve çevreye zarar verip vermediğini araştırmakta ve buna göre kredi onayı 

vermektedirler. Kreditör kuruluşlar çevresel etkileri detaylı araştırdıktan sonra, uygun bularak 

kredilendirmişlerdir. 

- Belirtilen tüm hususların yanı sıra söz konusu tesisler, Türk Çevre Mevzuatı'nda 

tanımlanan yaptırımların uygulanması konusunda, mevzuatta adı geçen denetim mercilerinin 

denetimine her zaman açıktır. 

Türkiye'nin enerji üretiminde Mobil Santralların oranı %1 civarındadır. 
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18.6.2003 
14.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, enerji sözleşmelerine ve atamalara ilişkin sorusu 

ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/815) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili S 

1. Enerji yatırım anlaşmaları ve diğer sözleşmeler gereği, uyuşmazlıkta 
uluslararası tahkime gitmeye hak kazanmış kaç kuruluş 
bulunmaktadır? Bu uyuşmazlıklardan karar verilmiş olan hakem 
karar sayısı, kaybedilen miktar ve bu konuda personel giderleri de 
dahil devlete maliyeti ne kadardır? 

2. Enerji sektörüne ilişkin doğalgaz, içme suyu, elektrik enerjisinin 
dağıtımı ve üretimine ilişkin sözleşmelerde hazine garantisi verilipte, 
Hazinenin garanti kapsamında son on yılda ne kadar ödeme 
yapmıştır? 

3. Tahkim kaygısıyla veya başka bir nedenle elektrik enerjisinin 
dağıtımı ve üretimine ilişkin kamulaştırma yapmayı planlıyor 
musunuz? Eğer planlıyorsanız bunların içinde daha önce özelleşen 
yer var mı? özelleşme ve almayı planladığınız değer nedir? 

4. YİD, Yi ve diğer sözleşmelerle yapılan enerji üretimine ilişkin alım 
garantisi kapsamında TEAŞ'ın bu şirketlerden aldığı elektriğin kVVh'tı 
kaç centten almıştır ve bundan sonra ne kadara alacaktır? 
(Sözleşme Türk Lirası ile yapmışsa o günkü tarih ve rakamlarla, 
ayrıca kademeli ise kademeleriyle birlikte) 

5. Bakanlığınız, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında son bir yıl içerisinde, 
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı seviyelerinde, 
vekalet ve atamalar dahil liste halinde bildirilmesi. 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-/272 
Konu : Yazılı Soru önergesi MMmm 

1 1 4 4 5 ft7lEMKE« 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 26.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2270 sayılı 
yazısı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in tarafıma tevcih ettiği, 7/815-2313 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğünün 99'uncu maddesi gereği, Enerji 
işleri Genel Müdürlüğü. Personel Dairesi Başkanlığı. DSİ, TEDAŞ. TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ 
ve BOTAŞ Genel Müdürlüklerinden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'İIİ 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/815-2313) 

Sorul: 

Enerji yatırım anlaşmaları ve diğer sözleşmeler gereği, uyuşmazlıkta uluslar arası 

tahkime gitmeye hak kazanmış kaç kuruluş bulunmaktadır? Bu uyuşmazlıklardan karar 

verilmiş olan hakem karar sayısı, kaybedilen miktar ve bu konuda personel giderleri de dahil 

devlete maliyeti ne kadardır? 

Cevap 1 : 

Bakanlığım uhdesinde, Yap-Işlet-Devret (YİD) modeli kapsamında 21 adet, Üretim 

Tesisi İşletme Hakkı Devri modeli çerçevesinde 4 adet ve Dağıtım tesisi-işletme Hakkı Devri 

modeli çerçevesinde ise 5 adet imzalanmış uygulama sözleşmesi bulunmaktadır. Bunlardan 

YİD çerçevesinde 5 adet Rüzgar Santralı Projesi ve 1 adet Hidrolik Santral (HES) Projesi için 

uygulama sözleşmelerinde uluslararası tahkime ilişkin düzenlemeler mevcuttur. 1 adet Termik 

Santral Projesinin sözleşmesinde (imtiyaz) uluslararası tahkime ilişkin bir düzenleme 

bulunmamasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında 

"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmadan" (İTYA) dolayı uluslararası 

tahkime gidilebilmektedir. 

YİD modeli kapsamındaki Projelerden 1'i (Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasında 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmadan dolayı) ve Üretim-Dağıtım 

İşletme Hakkı Devri modeli kapsamındaki Projelerden 4'ü için Bakanlığım aleyhine 

Uluslararası Tahkim Davası açılmıştır. Bu davaların hepsinde hukuki süreç devam etmekte 

olup, söz konusu davalarda avukatlık hizmeti alınması için bugüne kadar yaklaşık 

2.3 Trilyon TL harcama yapılmıştır. 

Soru 2 : 

Enerji Sektörüne ilişkin doğalgaz, içme suyu, elektrik enerjisinin dağıtımı ve üretimine 

ilişkin sözleşmelerde hazine garantisi verilip de Hazinenin garanti kapsamında son on yılda 

ne kadar ödeme yapılmıştır? 
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Cevap 2: 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) tarafından anahtar teslimi yapımı devam 

eden, mülkiyeti EÜAŞ'a ait olan ve işletmesi EÜAŞ'ca yapılan Termik Santralların finansmanı 
için yurt dışından sağlanmış kredilerin geri ödemeleri, EÜAŞ'ın ödeme güçlüğüne düştüğü 
dönemlerde Hazine garantisi kapsamında. Hazine Müsteşarlığı'nca yapılmış olup. bu 
ödemelerin tutarı 01.01.1995-31.05.2003 döneminde. 774.546.641,04 USD'dır. (Bütün 
dövizler 27.06.2003 tarihli TC Merkez Bankası pariteleri ile USO'a çevrilmiştir.) 

Soru 3 : 
Tahkim kaygısıyla veya başka bir nedenle elektrik enerjisinin dağıtımı ve üretimine 

ilişkin kamulaştırma yapmayı planlıyor musunuz? Eğer planlıyorsanız bunların içinde daha 
önce özelleşen yer var mı? Özelleşme ve almayı planladığınız değer nedir?. 

Cevap 3 : 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 14'üncü maddesinde "Bakanlık, TEDAŞ, 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi, bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 
birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına (ÖİB) bildirir. Özelleştirme işlemleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun hükümleri dairesinde özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
yürütülür" denilmektedir. Bakanlığım, bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde 
görüşlerini ve özelleştirilmesi uygun görülen tesisleri özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
bildirmiş olup, söz konusu tesislerin özelleştirilmesi ile ilgili işlemler OİB tarafından 
yürütülmektedir. 

Bununla beraber, sözleşme hükümleri doğrultusunda hareket edilmesi ve kamu 
yararına aykırı bir husus oluşmaması durumunda, özelleştirilen hiçbir tesisin tekrar 
devletleştirilmesi söz konusu değildir. 

Soru 4 : 
YİD. Yİ ve diğer sözleşmelerle yapılan enerji üretimine ilişkin alım garantisi 

kapsamında TEAŞ'ın bu şirketlerden aldığı elektriğin kVvh'tı kaç centten almıştır ve bundan 
sonra ne kadara alacaktır? (Sözleşme Türk Lirası ile yapılmışsa o günkü tarih ve rakamla, 
ayrıca kademeli ise kademeleriyle birlikte) 

Cevap 4 : 
2003 yılı itibariyle YİD santrallannın ortalama satış fiyatı yaklaşık 9.9 cent/kVvh, 

Yİ santrallannın ortalama satış fiyatı yaklaşık 5,4 cent/kvvh, İHD (İşletme Hakkı Devri) 
santrallannın ortalama satış fiyatı ise, yaklaşık 5,3 cent/kvVh'dır. Söz konusu santrallardaki 
yatırım döneminin tamamlanmasından sonra (yaklaşık 5-7 yıl) tarifeler tedricen azalacaktır. 

Soru 5 : 
Bakanlığınız, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda son bir yıl içerisinde. Genel Müdür. 

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı seviyelerinde, vekalet ve atamalar dahil liste halinde 
bildirilmesi. 

Cevap 5 : 
Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı seviyelerinde son bir yıl 

içerisinde yapılan atamalar ilişikte tablo halinde verilmektedir. (Ek-1) 
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Ek-1 

GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, DAİRE BAŞKANI SEVİYELERİNDEKİ GÖREVLERE SON BİR 
YİL İÇERİSİNDE (18.06.2002-18.06.2003) 

YAPILAN ATAMALARI GÖSTERİR LİSTE 

ATANMA 
A D I SOYADI KURUMU GÖREVİ DURUMU T A R İ H İ 
HASAN 
BEYAZIT , 
M. AİIM 
ADNAN 
AYTEN 
MUSTAFA 
ALİ 
M.AKİF 
BEYAZIT 
H.NADİR 
GÜRSEL 
AHMET 
ERTUĞRUL 
NİHAT 
M.HİKMET 
BAHA 
MEHMET 
AYHAN 
ATİLLA 
ADNAN 
AZMİ 
ALİ 
HASAN KOKSAL 
VELİ 
B.SUHA 
MEHMET HANEFİ 
HÜRŞİT 
MURAT 
SAİM MURAT 
MEHMET 
SAİM MURAT 
ÖMER 
K.NECATİ 
ALİ HAYDAR 
TURAN 

MAHMUT 
BEKİR SAMİ 
HAYATI 
MUHAMMET AHMET 
İSMAİL 
DR.ABDÜLKERİM 
OSMAN 
FETHİ 
DR.VEYSEL 
ÖMER 
NİZAMETTİN 
YUNUS 

YILMAZ 
ANBAR 
KAFKAS 
ÛZDEMİR 
SÜMER 
ÇETİN 
DEMİR 
ERGEZ 
ANBAR 
BIYIKOĞLU 
YAĞAN 
BAYRAKTARO 
YAVUZ 
AYBAR 
ESENBİL 
ÜNLÜ 
İSLAMOĞLU 
YÜKSEL 
VURAL 
ÖZDEMİR 
ÇORAKLI 
SARANER 
MUCUK 
ZABUN 
OEĞİRMENCİL 
TÖREMİŞ 
KUŞÇU 
DALGIÇ 
AKBAYSAN 
ÇAĞLAR 
AKBAYSAN 
BAYSAL 
KUŞKONMAZ 
ŞAHİN 
HAZAR 

RUMELİ 
GÜVEN 
ÇETİN 
DERE 
SEÇKİN 
YÖRÜKOĞLU 
KADAKAL 
BULUT 
EROĞLU 
AYHAN 
ÇAPKINOGLU 
ŞİRİN 

MERKEZ 
BOTAŞ 
BURSAGAZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
BURSAGAZ 
BURSAGAZ 
ESGAZ 
ESGAZ 
ESGAZ 
BURSAGAZ 
P.I. 
EİEİ 
TEDAŞ 
BOĞAZİÇİ 
DSİ 
TRAKYA 
MERKEZ 
DSİ 
DSİ 
TKİ 
DSİ 
EİEİ 
TEİAŞ 
DSİ 
EİEİ 
MERKEZ 
EfEl 
EİEİ 
MERKEZ 
EİEİ 
DSİ 
DSİ 
SAKARYA 
TEOAŞ 
ETKB 
ETİ BOR 
ETKB 
MTA 
TEMSAN 
TEDAŞ 
DSİ 
E.I.E.I. 
ETKB 
ETİ HOLDİ. 

APK KURULU BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
DAİRE BAŞKANI 
DAİRE BAŞKANI 
DAİRE BAŞKANI 
MAD.İŞL.GEN.MÜD.YRD. 
GEN.MÜD.YRD. VE YKÜ 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GEN.MÜD. VE YKB 
GEN.MÜD.YRD.VE YKÜ 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR YRD. 
RAF.VE PETKİM.DAİ.BŞ 
1. HUKUK MÜŞAVİRİ 
GENEL MÜD.YRD VE YKÜ 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
BÖLGE MÜDÜRÜ 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
EN.IŞ.GEN.MÜD.YRD. 
TRABZON BÖL.MÜD. 
VAN BÖLGE MÜDÜRÜ 
GEN.MÛO.YRD.VE YKÜ 
JEOTEK.HİZ.YASD.B. 
PER.VEEĞT.DAİ.BŞK. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
VAN BÖLGE MÜDÜRÜ 
DAİRE BAŞKANI 
DAİRE BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR -
APK DAİRESİ BAŞKANI 
DAİRE BAŞKANI 
PROJE DAİ. BAŞKANI 
BAR. VE HES.DAİ.BŞK. 
EM.VE KAM.DAİ.BŞK. 

GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
DAİRE BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
SAVUNMA SEKRETERİ 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR 
DAİRE BAŞKANI 
EN.İŞL.GEN.MÜD.YRD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 

ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 

ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 

ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 

ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 

ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 

ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 

ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 

21.06.2002 
24.06.2002 
24.06.2002 
28.06.2002 
28.06.2002 
28.06.2002 
23.07.2002 
24.07.2002 
24.07.2002 
24.07.2002 
24.07.2002 
24.07.2002 
29.07.2002 
29.07.2002 
07.08.2002 
07.08.2002 
08.08.2002 
08.08.2002 
09.08.2002 
15.08.2002 
28.08.2002 
28.08.2002 
28.08.2002 
29.08.2002 
29.08.2002 
02.09.2002 
11.09.2002 
11.09.2002 
16.09.2002 

""20.09:2002 
30.09.2002 
14.10.2002 
05.11.2002 
14.11.2002 
14.11.2002 

10.01.2003 
15.01.2003 
17.01.2003 
22.01.2003 
22.01.2003 
27.01.2003 
27.01.2003 
28.01.2003 
03.02.2003 
03.02.2003 
03.02.2003 
04.02.2003 
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MEHMET 
DOÇ DR SAMİ 
RECEP 
ADNAN 
VAHİT 
HİCABI 
NECİP FİKRET 
ÖMER FARUK 
HASIM 
YASAR 
MEHMET 
ELMAS YAŞAR 
MEHMET 
AHMET 
HALİL İBRAHİM 
HALİL 
ATİLLA 
MUSTAFA METE 
İLHAMI 
M. ZİYA 
MEHMET 
ORHAN 
ORHAN 
NECATİ 
HASAN HÜSEYİN 
MEHMET 
ÖNDER 
MUSTAFA KEMAL 
YILMAZ 
HASAN HÜSEYİN 
FARUK 
BAYRAM ALİ 
ALAEDDİN 
AHMET 
SELAHATTİN 
M. FEYZULLAH 
RAHMİ SENCER 
TEVFİK 
İBRAHİM 
YUNUS 
RIZA 
AHMET 
FARUK 
SALİH 
RAMİZ 
M.TAKİYYÜDOİN 
ATİLLA 
ABDULLAH 
RECEP 
CEMİL 
SABİHA 
MEHMET 
HALİL 
ALİ 
YUSUF 
SELDA 
SERVET 
HACI DURAN 
BUDAK 

ÇAĞIL 
DEMİRBİLEK 
AKGÜNDÜZ 
YILMAZ 
BAYGÜNEŞ 
KIZILTAN 
DAĞLI 
GÜLTEKİN 
KEKLİK 
SULUDERE 
KAYADELEN 
BOSTANCI 
GÜLLÜ 
KAYA 
İNDAP 
UZUNKAYA 
VURAL 
GÜREL 
OZŞAHİN 
ÖZEK 
ARKAN 
YILMAZ 
UZUN 
ÖZÇIRPICI 
SAVAŞ 
KAYA 
PİYADE 
BÜYÜKMIHCI 
KARAMAN 
SAVAŞ 
TEKKANAT 
ULUIRMAK 
KAVAF 
AKÇAY 
ÇİMEN 
TOPRAK 
ÇELİK 
GAZEL 
YILDIRIM 
BEKİRCAN 
ÇİFTÇİ 
ERDOĞAN 
TEKKANAT 
OSMANCA 
DERİCİ 
BİLGİÇ 
GÜRBÜZ 
TOMBUL 
OEMİREZEN 
KILIÇ 
OURUDUYGU 
GÜLLÜ 
ALIŞ 
ÖZKAN 
TÜLEK 
BİLGİÇ 
ÜST 
GOKKAYA 
DİLLİ 

ETKB 
P.İSLERİ 
ETİ HOLD. 
ETİ HOLD. 
DSİ 
ETİALÜMİN 
ETKB 
TEDAŞ 
TEDAS 
ETKB 
T.T.K. 
TEDAS 
DSİ 
DSİ 
DSİ 
DSİ 
TRAKYA 
TPAO 
TEİAS 
TEMSAN 
ETİ ALÜMİNYUM 
ETİ HOLDİNG 
DSİ 
DSİ 
ETKB 
ETKB 
EOAS 
E.I.E.I. 
BAŞKENT 
TETAS 
ETKB 
ETKB 
ETİ ZEOLİT 
EÜAŞ 
TETAS 
TPAO 
DSİ 
MERAM 
TEDAS 
BOĞAZİÇİ 
BOTAS 
TRAKYA 
ETKB 
KARAELMAS 
KÖRFEZ 
BOTAS 
E.I.E.I. 
MTA 
TEİAŞ 
TETAŞ 
P.İSLERİ 
DSİ 
TEİAŞ 
PETROL İŞLERİ 
TETAŞ 
ETKB 
EÜAŞ 
TETAS 
ETKB 

EN.İŞLGEN.MÜD.YRD. 
GENEL MÜDÜR 
GEN.MÜD.YRD. 
GEN.MÜD.YRD.VEYKÜ. 
SİVAS 19. BÖLGE MÜD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
MADEN İSLGENEL MÜDÜRÜ 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD. 
İD.VEMAÜİŞL.DAİ.BSK. 
JEO.HİZ.VEYASDAİ. 
KAYSERİ XII.BL.MUD. 
SAMSUN VII. BÖLGE MÜDÜRÜ 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜOÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
TEFTİŞ KURULU 8AŞKANI 
TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANI 
DAİRE BAŞKANI 
HUKUK MÜŞAVİRİ 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD. 
MADEN IŞLGENEL MÜDÜR YRD. 
DAİRE BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR 
GENEL MÜOÜR YRD. 
TEK. AR.VE KALKONT.DAİ.BŞK 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
MADEN IŞLGENEL MÜDÜRÜ 
GENEL MÜOÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR YRD VE YKÜ 
DAİRE BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜOÜR 
GENEL MÜDÜR YRD. 
DAİRE BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
ENERJİ İŞLGEN.MÛD. 

ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 

04.02.2003 
04.02.2,003 . 
10.02.2003 
10.02.2003 
17.02.2003 
17.02.2003 
17.02.2003 
17.02.2003 
19.02.2003 
21.02.2003 
21.02.2003 
26.02.2003 
04.03.2003 
04.03.2003 
04.03:2003 
06.03.2003 
06.03.2003 
07.03.2003 
11.03.2003 
12.03.2003 
13.03.2003 
13.03.2003 
19.03.2003 
19.03.2003 
20.03.2003 
21.03.2003 
21.03.2003 
31.03.2003 
01.04.2003 
01.04.2003 
04.04.2003 
06.04.2003 
09.04.2003 
09.04.2003 
09.04.2003 
09.04.2003 
10.04.2003 
18.04.2003 
18.04.2003 
22.04.2003 
22.04.2003 
22.04.2003 
23.04.2003 
25.04.2003 
25.04.2003 
28.04.2003 
28.04.2003 
28.04.2003 
28.04.2003 
28.04.2003 
30.04.2003 
02.05.2003 
07.05.2003 
08.05.2003 
08.05.2003 
09.05.2003 
09.05.2003 
09.06.2003 
12.05.2003 
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KERİM 
ÖMER FARUK 

'NURRTTİN 
YUSUF 
ALİ 
METİN 
OSMAN SAİM 
RIFAT 
SEFER 
DOC.OR.HALUK 
DOÇ.DR.İBRAHİM 
SEDAT 
SABAN 
ZAFER 
TAHİR 
RIFAT 
MUSTAFA 
HÜLYA 
MEHMET 
DR.ABDURRAHMAN 
SELAMİ 
MEHMET 
DR. EROL 
VELİ 
TUĞRUL 
UFUK 
MUSTAFA 
AYHAN 
FUAT 
FEVZİ 
NURİ 
AHMET 
ABDULLAH 
İBRAHİM 
MEHMET HANEFİ 

TAŞK1RAN 
YİĞİTSOY 
KULAL! 
KORUCU 
OĞUZ 
KATIK 
DİNÇ 
DAĞDELEN 
BÜTÜN 
YÜCEL 
TÜKENMEZ 
KENT 
SAMATLI 
ALPER 
AKBAŞ 
DAĞDELEN 
ŞİMŞEK 
PEKER 
ARSLANTAŞ 
MURAT 
BAĞIRSAKCI 
DOĞAN 
TİMUR 
ALTUNDAĞ 
TETİK 
BAYAZIT 
ELDEMİR 
UZUNER 
KUTSAL 
TAŞDEMİR 
ŞERİFOĞLU 
BİLER 
SEYREK 
BALUNİYE 
TÜREMİŞ 

ÖOTAŞ 
DSİ 
E.I.E.I. 
E.İ.E.I. 
E.I.E.İ. 
ETKB 
TPAO 
TTK 
YENİKÖY 
TAE.K. 
T.A.E.K. 
TAE.K. 
TAE.K. 
TAE.K. 
TAE.K. 
TTK 
TTK 
P.I. 
ETKB 
M.LA 
M.T.A. 
M.T.A. 
M.T.A. 
MTA 
EJ.E.I. 
DSİ 
DSİ 
TETAŞ 
EÜAŞ 
EÜAŞ 
EÜAŞ 
EÜAŞ 
TEİAŞ 
TEİAŞ 
TEİAŞ 

GENEL MÜDÜR YRD. 
KONYA IV. BÖLGE MÜDÜRÜ 
APK DAL BAŞKANI 
ENERJİ KAYNAKLARI ETÜT DAİ. BŞK. 
JEOLOJİ VE SONDAJ DAİ. BŞK. 
ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD VE YKÜ 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
ANEM MÜDÜRÜ 
ANTHAM MÜDÜRÜ 
AR-GEKOOR.DAİ.BŞK. 
İD.VEMAUİŞLDAİ.BŞK. 
NÜKLEER GÜVENLİK DAİ.BŞK. 
TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR VE YKB 
GENEL MÜDÜR YRD. 
GENEL MÜDÜR YRD. 
DAİRE BAŞKANI 
MADEN ETÜT VE ARAMA DAİ.BŞK. 
APK DAİ. BAŞKANI 
JEOFİZİK ETÜT DAİ.BŞK. 
JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKAN 
SONDAJ DAİ.BŞK. 
MAKİNA İKMAL DAİ.BŞK. 
1. HUKUK MÜŞAVİRİ 
GENEL MÜDÜR YRD. 
DAİRE BAŞKANI 
DAİRE BAŞKANI 
DAİRE BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR YRD. HEAŞ 
GENEL MÜDÜR YRD. HEAŞ 
DAİRE BAŞKANI 
DAİRE BAŞKANI 
GENEL MÜDÜR YRD. 

AÇAtETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
VEKALET 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
VEKALET 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 
ASALETEN 

13.05.2003 
14.05.2003 
15.05.2003 
15.05.2003 
15.05.2003 
20.05.2003 
20.05.2003 
20.05.2003 
20.05.2003 
22.05.2003 
22.05.2003 
22.05.2003 
22.05.2003 
22.05.2003 
22.05.2003 
22.05.2003 
22.05:2003 
23.05.2003 
27.05.2003 
27.05.2003 
27.05.2003 
27.05.2003 
27.05.2003 
27.05.2003 
03.06.2003 
05.06.2003 
17.06.2003 
30.05.2003 
10.01.2003 
16.06.2003 
12.03.2003 
09.08.2002 
08.04.2003 
12.06.2003 
05.03.2003 
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15.-Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük'ün Yenice İlçesinde yapılan afet 
konutlarının teslim şartına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Abdül-
kadir Aksu'nun cevabı (7/817) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nm 98. ve T.BM.M tctüzügü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Bayındırlık ve takan Bakanı Sn. Zeki Ergenen tarafindan yazdı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

17.06.2003 
Feridun F. BALOĞLU^ 

Antalya Milletvekili 

1. Karabük'ün Yenice tlçesi'nde geçmiş yıllarda meydana gelen afetlerde zarar gören 
yurttaşlar için yapılan 472 adet konutun teslimi için "eski konutlarını yıktıklarına" 
ilişkin bir belge istendiği doğru mudur? 

2. Köydeki eski evlerin, geniş aile yapışım barındıracak biçimde ve üretimi de içerecek 
ölçüde yapılmış olduğu dikkate alındığında, bag-bahçe isleri uğrasan ve hayvan 
besleyen yurttaşların, yeni evlere sığmaları mümkün müdür? 

3 . Eski evlerini yıkmadan yeni evin anahtarı verilmediğine göre, evini yıkanlar, taşırıma 
işlemi gerçekleşinceye kadar eşyalarım nerede saklayacaktır? Kaldı ki, yeni evlerin 
bedeli de 20 muyar lira olarak tahsil edileceğine göre, bu uygulamanın yasal dayanağı 
gözden geçirilerek, Yeniceli mağdurları rahatlatacak bir çare aranacak mıdır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araş arma, Planlama ve Koordinasyon Kantla Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.O9.0.APK.O.22.00.0O.17/S.33/ 
KONÜ! ÎSSSSS'SEoeu,-™. 18 ™ma 2tx» 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 26.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/817-2313/8861 sayılı 
yazınız. 

îlgj yazanız ekinde alman Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, 
Karabük'ün Yenice İlçesinde yapılan afet konutlarının teslim sarana ilişkin, Bakanlıgunıza 
yönelttiği 7/817 Esas Sayılı Yazılı Soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

ılkadlrAKSU 
: ve İskan Bakanı V. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/817 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1- Karabük'ün Yenice İlçesi'nde geçmiş yıllarda meydana gelen afetlerde zarar gören 
yurttaşlar için yapılan 472 adet konutun teslimi için "eski konutlarım yıktıklarına" ilişkin bir 
belge istendiği doğru mudur? 

2- Köydeki eski evlerin, geniş aile yapışım barındıracak biçimde ve üretimi de 
içerecek ölçüde yapılmış olduğu dikkate alındığında, bağ-bahçe işleri uğraşan ve hayvan 
besleyen yurttaşların, yeni evlere sığmaları mümkün müdür? 

3- Eski evlerini yıkmadan yeni evin anahtarı verilmediğine göre, evim yıkanlar, 
taşınma işlemi gerçekleşinceye kadar eşyalarım nerede saklayacaktır? Kaldı ki, yeni evlerin 
bedeli de 20 milyar lira olarak tahsil edileceğine göre, bu uygulamanın yasal dayanağı gözden 
geçirilerek, Yeniceli mağdurları rahatlatacak bir çare aranacak mıdır? 

CEVAPLAR: 

1- Karabük İli, Yenice İlçesinde afetzedeler için yaptırılan konutlardan sonra Hak 
sahibi vatandaşlardan, Bakanlığımızca "eski konutlarını yıktıklarına" dair bir belge 
istenmemiştir. Yapılan konut adedi 472 değil 372 dir. 

2- Heyelan afetinden dolayı iç iskana tabi tutulmaları ve kendi yerleşim yerlerinde 
uygun arazi bulunamadığmdan, Yenice merkezinde konut yapımına uygun bulunan alanda 
daimi iskan inşa edilmiştir. 

3- Afete maruz alanda bulunan eski evler yıkılmadığı takrirde, kontrolsüz yerleşim 
yeri olması durumunda, olabilecek afette can kaybına sebebiyet vermemek için 7269 Sayılı 
Kanunun 14. maddesi gereği Afete Maruz Bölge ilan edilen alan yapı ve ikamete 
yasaklanmaktadır. 
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16.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul Galeria Alışveriş Merkezi Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/820) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIM 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKUAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

17/06/2003 

Ahmet Güryüz KETENCİ 
İstanbul Milletvekili 

1. İstanbul Galleria Alışveriş Merkezini bir marka yapma iddiasıyla 
göreve getirilen Genel Müdür Şerafettin DÖNMEZ, şahsına almış 
olduğu kimono, havlu ve bornozu kuruma fatura etmiştir. 
Şerafettin DÖNMEZ hakkında herhangi bir işlem yapmayı 
düşünüyor mu sunuz? 

2. İstanbul da hiç çiçekçi yok muydu, Bursa'dan çiçekçi getirilerek 
40 milyara galleriya'nın çiçek süslemesi yaptırılmıştır. Özelleştirme 
kapsamındaki bir kurumun bu kadar israf yapmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
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T . C 
MAJLİVS: BAKANLİĞİ 

Personel Genel MudOrlugtt 

KONU : Yazılı Soru Önergesi ^ 

TÜRKf YU BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ t Kanunlar ve Kararlar Dairesi BaşkanhgVnra 26,06.2003 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-2270 «ayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güryto KETENCt'nin, 7/820-2318 esas 
»ayılı yazılı soru önergesinde belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenen 
sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

1) Ataköy Turizm Teaistari ve Tic, A.Ş, Genel Mfidüru Şerafettfo D Ö N M K 
ile ilgili iddialara ilişkin olarak, adı gece11 şirketten gerekli bilgi ve belgeler 
istenmiş öhıp, sözken usu bilgi ve belgeler incelendikten sonra gerekli 
değerlendirmeler yapılacaktır. 

2) 1988 yılında Türkiye'nin ilk alışveriş ve eğlence merkezi olarak kurulan 
Oalleria 77.000 m2*İık alan üzerine kurulu 140 mağaza, 40 ofis ve idari ofislerle 
hizmet veren ve S kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilen bir turizm şirketidir. 

Her yıl çarşının dekorasyonu ilkbahar, yaz mevsimlerinde ve yılbaşlarında 
değiştirilmekte veya yenilenmektedir. Bu İş için ayrılan ödenek kiracılardan kiranın 
dışında her ay alınan promosyon» reklam ve dekor süslemesi için kullanılan fondan 
karşılanır. 2003 yılı ilkbahar döneminde de mevcut çiçeklerin kurumuş ve solmuş 
olaniannın yerine Çin'de» getirtilen aslına uygun olanların alınması için Yönetim 
Kurulunun 9 Mayıs 2003 tarihli kararıyla 70 milyar TL harcanmasına karar 
verilmiştir. Satın alma birimince yapılan araştırma sonucu Bursa'da bulunan Zafer 
Plazamn referansı ile Gold Çiçekçilik açılan ihaleye teklif vermiştir. 

İhaleye öç ayrı firma katılmıştır. Gold Çiçekçilik 40.713.559.000.- TL, 
Terracota Çiçek Dekor 46.610.169.491.- TL ve Parlak Çiçekçilik 55.932.000.000.-
TL teklif vermiştir. En uygun teklif verem Gold Çiçekçilik ihaleyi almıştır. 

40 7 l 7 * m 5 L ı ^ * ö s l « » * fonundan 70.000.000.000.- TL ayrılmış, 
!f. - t *** harca»ttH*. dolayısıyla yaklaşık 30.000.000.000.- TL tasarruf 

edilmiştir. 

Öu iş için Devlet tarafından hiçbir harcama yapılmamıştır, 

Bilgilerine arz ederim. 

tUPtAtOTAN 
' "tStffcMU 
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17.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, bir Danıştay kararının uygulamasına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/824) 

T B M M B A Ş K A N U Ö I ' M A 

A»*£ıd*ki soruların yaralı olarak Mil l i Bftttim B a k a m Sayın Hüsey in Çel ik tarafından 
yaıutf anmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

M u s t a â . Oatzalcı 
C H P X>cMikiaai Mil letveki l i 

Mitl i Eflitün Bakanlı Personel Oenel MudOHügu'nün "görevlendirmeler** konulu 
Oenelges i £ 0 5 , 2 0 0 3 tarihinde Danıştay 5 , Daires i 'n ln 2Ö02/S263 « t u «ayılı karanyia 
yürt*u*weyi durdurma verilmiştir B e y l e o e kaziMuoyuııda büyük tartışma yaralan bakanlıkta 
geçle* görev le yânerieilik yapan yöneticilerin yoneücuikieriııitt alınıp yerlerine y i n e g e ç i c i 
görevle yönetic i atanmauu Danıştay adı g ö ç e n kararla iptal etmiştir. 

B u duruma göre. 

1) 58 . v e s « Hukutnet zamanında M î l l î Efiİıim kadrolarında vekaleten, g e ç i c i olarak 
y a da tedviren yönetimde bulunanlar hakkında Danıştay' ın b u kanun Hamine nasıl 
bir lalem yaptınız!? 

2 ) Daha Önce görevden alınanları görevlerine döndürdünüz m ü ? 

3 ) B u g ü n e kadar Danıştay kararı doğrultusunda bir i ş lem yapmadıysanı* ne zaman 
yapmayı düsünuyör#um£6? 

4> Gene lgeye g ö r e kaç kişi g ö r e v d e n alındı* kaç kist almaalernt yer ine geç ic i y a d a 
asal olarak verildi, geçic i görev le î* yapanlardan kaç kişi hakkında soruşturma 
açılmadan y a da açılarak yerleri değiştirildi? 

TJC. 
MİXX.İ K Ğ l T t M B A K A N U t t l 

Araştırma» Planlama v e Koordinasyon Knnıhı Başkanlığı 

SAVI : tt. O*. O, AFK.O.Û3.05 .00-03/ 1 €>*??* t S t 5* /20O3 
K O N U : Soru Önergesi 

T Ü l U C t V K BtÎYlOK JVIJhLJUEX ftTCClJSİ BAŞKAJVJLI&IMA 

tiual T B M M BtafkantıSmın 26.O6.2003 tarihli v e A .OIO.GNS 0 . 1 0 . 0 0 0 2 - 7 / 8 2 4 - 2 2 7 0 
sayılı yazısı. 

Dvniafi Milletvekili Sayın Muştala «ASCALCrrun "Bir Danıştay Karartnu» 
uygulanmasına ilişkin"* yasalı soru öncrjjesİ incelenmiştir. 

I -2 -3 -4 . Bakanltguruzuı, Danıştay S. Dairesinin 2002/52613 e sas sayın Kararına konu 
islenû, 2 S / U / 2 0 O 2 tarih v e I20İO8 sayıft OeneJgedir, Bu Oenatye, 11 v e i lçe mttff m&tim 
mOd&rîugü g r e v i n i vekaleten, tedvire*» veya görevlendirme yoluyla yürütmek üaeere 
görevlendirilenlerin bu görevlendirme ialenaJeriııin, 2 8 / 1 1 / 2 0 0 2 tarîh v e 1 I 5 I 0 O sayılı Onay 
ile 2S /1İ /2O02 tarih ve 115J06 «aydı Genelgey le sona erdirilmesiyle boyalan U v e ü ç e miOT 
eğitim müdürlüklerine, »ismetlerinin aksamadan yürütülmesi bakımından, kamu yararı v e 
fcj«m«t «(erekleri g&eetilorek, hangi kriterlere jgör* görevlendirme yapılacağını içermekte olup. 
gereği için valiliklere gönderilmiştir. 

Bakanlığımızca. Danıştay S. Dairesimta 2O02/5263 e sas «aydı Kararının uygulanman 
amacıyla yayınlanan, bu Karar kapsamındaki personelden isteyenlerin, asaleten atoma 
yaptlmomıs (bos> olan kadrolara ah vekalet-* tedvir veya geçici görevlerine dondurulmelerine 
ütskin 01/OT/2OO3 tarih v e SS406 saytk <2Ö03/SO ııumaralı> Genelge d e gereği için valiliklere 
gönderilmiştir. 

Bilgilerimde ara ederim. 

^rr 
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18.- Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın, Bursa Büyûkşehir Belediyesinin yaptırdığı jeoter-
mal sondaj çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler'in cevabı (7/828) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Enerji ve Tabii Kay»ak3ar Bakanı taa-aCından yasalı» olarak 

cevaplandırılmak. Ctoere aşağıdaki soruları arşe. ediyorum. 1 I .O6.20O3 

C ArjybuirfriHnaiAK 
^-—~-~»«r*a Milletvekili 

I>utf*l***i ICç»xniayon« Oy««i 
Burs.» Buyukşehir Belediyesi! tarafından "Temiz ve iUeuaı. I*ı«n«ı* 

projesi adı altında jeoterraaS kaynaklardan yararlanma kapsamında M.T.A. 
tarafından »ursa {KuUurpark) da jeettermal sonda} çalıaması yapılmıştır. 

Bu sondaj çatışmam ile Termal otel, kaplıca ve hamamtorsn suyu 
kesilmiş» bacılarının da azalmıştın Burs** BuyOksehİr Belediyesi *m» M.T.A.'ya 
yaptırdığa «orıdaj çalıştım ast. Bursa kmmıoyunun tepkisi.no neden olmuştur, 

Bu nedenle yapılan sondajan kapsamı* şimdiki'durumu ve. sondaj 
sonrası neuceai ile ilgili kamuoyunun bilgilenme ihtiyacı -«gerekmektedir. J3u 
«erç«vede yapılan «ondaj île İlgili olarak.; 

- Sondajın yapılması için «erekli yasal prosedür nettir? Yasal 
prosedüre uyulmuş mudur1? 

- Sondaj ttrvcesi gerekli etüdler yapıldı mı? Vapılmadı ise neden"? 
- Sondaj İle kaç tane arattırma kuyusu açılmıştır? 
- Kesilen sular ne ataman akaoak? Veya hiç mî akmayacak? 
- Sondaj neticesi kaynakların suyunun aznltnaaı, tamamen 

kaybolması yad* kuruma»» »da: konusu mudur?' 
Kaynakların ömrü nadir? 

- Belediyenin düşundu&ö gibi termal sn Buran*da tamma için 
kullanılabilir mi? 
Bunun için yeterli kaynak var mı? 
Yapılan sondaj ile »uyun jeokimyasal yapısında bozulma mtsydfaım 
gelecek mi? 
Termal sularla ilgili ortaya .çıkan bu olumsuzduk:. k*-»ısında 
bakanlık ne yapmayı düşünmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE: TABİİ KAYNAKLA** BAKANLIÖI 

Arattırma, Planlama va Koordinaayon Kumlu Baakanfeûı 

Sayı i B16.OAPK.023.aoo. f Z f O 1 1 4 4 3 fc*-v -re.,n«»- ı»tr* 
Konu : Yanlı Soru önergesi i * -* -* o jjf,? 1EI41-V-.- tS03 

TÜRKİYE: BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İLGİ: T.B.M.M, B&sfcanlıöı'rao 26L06.2003 tarttı ve A.01 O.ONS.0.10 00 02-2262 
aayı h yasası. 

Bursa MiHaHvalellil Sayın Mustafa Dündar'ın tarafıma tevclH ettüğl 77028^2287 
esas no'kı yaastlt soru onergest T.B.M.M. İç Tuzugu'nun OO'ncu Maddesi oeraâi MTA 
Genel Mudodu0crnd«n alınan yazı İt bUgUer doğrultusunda hazırlanarak ekte 
görtdenlmüsür. 

Btlaülertniace arz ederim. 

/IA**.-
Dr„ hıtohront Httmt GÜLER 

Bakan 
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BURSA «Hl-İETVEKİÜ SAYIM MUSTAFA DÖMBARİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/828.2287 esas no'fcı 

SORUl; 
Bursa BüytikşeMr Belediyesi tarafından 'Temiz va Ucuz Isınma" projesi adı artında 

jeotermai kaynaklardan yararlanma kapsamında M T A tarafından Bursa (Küftürpark) da 

jeotermaf sonda] çalışması yapılmıştır, 

8u sondaj çalışması ile Termal Otel, kaplıca ve hamamların suyu kesilmiş, 

bazılarının da azalmıştır, Bursa Süyükşehir Belediyesi'nin M.TA' ya yaptırdığı sonda] 

çalışması, dursa kamuoyunun tepkisine neden olmuştur. 

Bu nadanla yapılan sondajın kapsamı, şimdiki durumu ve sonda) sonrası neticesi ite 

ilgili kamuoyunun bilgilenme fctiyact gerekmektedir Bu çerçevede yapılan sondaj İle Bgİ 

olarak; 

Sondajtn yapılması İçin gerekli yasal prosedür nedir? Yasal prosedüre uyulmuş 
mudur? 

MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin jeolojik yapısının tanımlanması ve doğal 

kaynaklarının bulunabilmesi için yerbiBmlerimn tüm disîplinleriyte ilgili, bilgi ve bölgelerin 

üretilmesi, hammaddeterimızîn kullanım alanlarının genişletilmesi veya yeni kullanım 

alanlar* bulunması gibi madendik sektörüne hizmet verecek alt yapı çalışmalarını ve 

araştırmaları m yürütmekte görevlidir. Bu görev kapsamında olmak üzere jeotermai 

kayrmkiartn bulunup çtkarı İması ve ülke ekonomisinin hizmetine sunulması için gerekli tüm 

çalışmalar MTA Genel Müdürlüğü tarafından sistematik olarak sürdürülmektedir. Bu 

çalışmalar yatırım programında yer alan projelerle gerçekleştirildiği gibi düzenlenen 

sözleşme kapsamında ücreti karşılığı da yapılabilmektedir. Bursa Kültürparkda açılar* kuyu 

Bursa Büyükşehir Belediyesi île MTA Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen sözleşme 

kapsamında ücreti karşılığı açılmıştır. Belediyeler jeotermai akışkana dayalı ısıtma 

projeler! kapsamında açmak istedikleri kuyularla ilgili olarak 927 sayıl* 'İçmeye ve 

Yıkanmaya Mahsus Şifalı Sular Kanunu" çerçevesinde alınması zorunlu ruhsat 
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müracaaHartnı Ngiti il Özet Harelerine yapmaktadırlar. Ocrelli iş kapsamında Bursa 
Küftürparkde açılmış olan kuyu ile «fiili olarak ortaya çıkabilecek hukuki sorunların 
çözümünden talep sahibinin sorumlu olduğu düzenlenen eoatleşmede hüküm altına 
alınmıştır. Ot» yandan Bursa kant merkezinde yer alan sıcak su kaynaklan koruma altına 
alındığından Bursa KüKGr ve Tabiat Vaurtıktannın Koruma Kurulundan sondaj öncesi İzin 
alınma zorunluluğu vardır. Bursa Buyükşehk Belediyesi bu konudaki prosedürü 
tamamlayarak sözü edilen kuruldan gerekli izni almıştır 

Sondaj öncesi gerekli etütler yapıldı mû Yapılmadı ise neden? 

CEVAP 2; 
Jeotermai amaçlı çalışmalarda Önce yüzey etütleri, bu etütler sonucunda belirlenen 

hedef alanlarda yer alt» fizikte! parametreleri belirlemeye yönelik jeofizik etütler 
gerçekleştirilmektedir. Jeoloji ve jeofizik etütler sonucunda elde edilen veriler birlikte 
yorumlanarak kuyu lokasyonian belirlenmektedir. 

Buma kent merkezinde yer alan Çekirge ve KukurtJû-Kaynarca jeotarma! alanlarda 
1976 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından, Jeotermal 
amaçlı jeolojik çatışma ve kaynaklan korumaya yönelik koruma alanı etüdü yapılmış, bu 
çalışma sonrasında elektrik yöntemleri uygulanarak jeofizik etütler gerçekleştirilmiştir. 
Açılan kuyu lokasyonu yapılan çalışmalarda elde edilen varlar birlikte değerlendirilerek 
belırienmiştir. 

Sondaj He kaç tane araştırma kuyusu açılmıştır'? 

Kaynarca-Kökürtlü alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşefıır 
Belediyesinin talebi doğrultusunda ücreti karşılığı 2 adet araştırma-üretim kuyusu 
açılmıştır. Açılan her kuyudan elde edilen bilgiler bir sonraki kuyu için baz oluşturduğundan 
bir anlamda araştırma niteliği taşımaktadır. Kuyu açıldıktan sonra yapılan testler sonucu 
kuyunun sıcaklık ve debi değerleri proje amacına uygun olduğu taktirde Üretim kuyusu 
olarak kullanıma sunulmaktadır, 
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« H I M * 
Ket iten sular ne zaman akacak? Veya hiç akmayacak mı? 

Jeotermal sistemde bir hidrolâc denge bulunmaktadır. Açıları bu kuyuda vana 
kapatıldığında Ndrolik sistem dengeye ulaşmış olup, kaynaklardan tekrar t ıcak su geldiği 
gözlenmiştir. Kuyu açılmadan önce bu durum MTA Genel Mûdûriûğtt'nden görüş soran 
kurum ve kuruluşlara bildırtimişiir. Bu nedenle Suna Belediyesi çalışmalar başlamadan 
önce mahkeme aracıtığiyla kayrak ve kuyulann mevcut durumlarını saptamaya yönelik 
MTA Genel Müdöriüğu'ne bîr cakama yaptırmıştır. Kuyu açıklıktan sonra kuyu ve 
kaynaklarda azalma veya tamamen k&sıime gibi bir durum ata konusu olduğunda Belediye 
ilgili kişilerin bu mağduriyetini gidermek için kuyudan elde edilen jeotermal akışkandan 
kayıpları oranında sıcak su vermeyi taahhüt etmiştir. 

SfiBMJfc 
Sondaj neticesi kaynakJann suyunun azalması, tamamen kaybolması yada 

kuruması soz konusu mudur? 

Jeotermal sahalarda kaynak Be kuyular arasında aynı rezervuardan üretim yapmaları 
nedeniyle bir denge mevcuttur. Bu dengenin bozulması durumunda kaynak veya kuyuların 
debisinde azalma veya tamamen üretimin durması ihtimali bulunmaktadır. Ancak bunun 
kesin olarak saptanablmesi için sahada yeterince kuyu açılarak üretim testlerinin 
yapılması gerekmektedir, 

Kaynakiarm ömrü nedir? 

CEVAP Sî 
Jeotermal sistemin beslenmesi De rezervuardan çekilen su miktarı arasındaki 

dengeyi bozabilecek doğal veya yapay bir müdahale olmadığı sûrece kaynakların ömrü 
insan ömrü ile kıyaslandığında sonsuz denebilecek kadar uzundur. Bu durum sistemin 
beslenme miktarından daha tazla su çekilmediği sürece söz konusudur. 

- 4 4 1 -



T.B.M.M. B:109 22.7.2003 0 : 2 

mmi; 
Belediyenin düşürıdüjiîü gM termal su Bursa'da «sınma için kullanılabilir mit Bunun 

İçm yeierfi kaynak var mı? 

Sursa'ntn jeotermal potansiyeli hakkında bMgİ mevcut olmasına karşılık kentin «sıtma 
projesi hakkmda resmi bir bügi bulunmamaktadır Ayrıca, MTA Gana! Müdürlüğümün 
kaynağın araştırılıp ekonominin hizmetine sunulması İçin ait yapı hizmetleri varma 
yükümlülüğü olup ısıtma projelerinin hazırlanması Konusu ilgi atanı dışındadır. Bu tür 
uygulama projeleri, ya belediyelerce lfle>r Bankasından sağlanan kredilerle- ya <t» Belediye 
tarafından kurulan halk destekli şirketlerce yürütülmektedir. Dolayısıyla uygulama pro^ien 
hakkındaki bilgilerin bu kurumlarda bulunması gerekmektedir Bursa'da bulunan gerek 
kaynak gerekse kuyudan üretilen akışkan sıcaklıkları ısıtma uygulaması için uygundur. 
Ancak bu projenin uygulanabilmesi içaı yeteni potansiyelin ortaya çıkarılmasına yönelik 
yeteri kadar kuyu açılarak gerekti testlerin yapılması gerekmektedir 8u nedenle jeotermal 
potansiyelin yeterli olup olmadığının anlaşılabilmesi için sondaj çalışmalar* yapılmaktadır 
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve «onda} sonuçlarından elde edilen veriler Bursa'mn 
ısıtılması için yeterli kaynağın olabileceğini göstermektedir. 

ŞOBU8, 
Yapılan sondaj ile suyun jeokimyasında bozulma meydana gelecek mi? 

S&t&RM* 
Sondajlı çalışmalar başlamadan önce kaynaklardan ve kuyulardan alman su 

numunelerin analizleri Be sondajlardan alınan su numunelerinin analizleri yapılmış olup 
jeokimyasal olarak aynı oldukları anlaş itmiştir. 

SORU 9: 
Termal sularla Bojfti ortaya çıkan bu olumsuzluk karşısında bakanlık ne yapmayı 

düşünmektedir? 

Mevcut uygulamalar 927 sayılı yasa kapsamında yapılmaktadır. 927 sayılı yasa bu 
konuda Valilikleri yetkili kılmıştır. Bu nedenle konuyla ikjiB herhangi bir şey 
yapılamamaktadır. Ancak, Bakanlığımca hazırlanmış bulunan Meotermal Kaynaklar ve 
Mineraiö Sular Kanun Tasam!" nda bu ve benzeri durumlar için yapılması gereken 
çalışmalar ve alınması gereken tedbirlere İlişkin hükümler bulunmaktadır. Hazırlanmış olan 
söz konusu yasa tasarısının Türkiye Suyuk Mîllet Meclisinde yasalaşması halinde bu ve 
benzeri durumlarla karşılaşılmayacak, potansiyel yönüyle Avrupa'da birinci ve Dünya'da 
beşinci sırada olduğumuz öz varlığımız dan jeotermal kaynaklarımızdan ülkemiz ve 
mîlletimizin yararına en etkin ve verimli şekilde yararlanılması mümkün olacaktır. 
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19.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Turusgaz ile BOTAŞ arasındaki Doğalgaz Alım Anlaş
masına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/833) 

T Ü R K İ Y K B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağtdaki sorularımın Ener j i ve Tab i i K a y n a k l a r Bakam Sayuf Hi lmi 
G Ü L E R tarafından yazalı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

06.O6.2OO3 

£min S İ R İ N 
İ s tanbu l M İ L L E T V E K İ L İ 

S O R U L A R ; 

1 - Turu&g&z'la. BOTAŞ arasında yapılrm» olan. Dogatgax Alım Anlaşmasının 
orjînai mukavelede bulunan fiyat tespit formûIO bilahare herhangi bir 
şekilde değiştirilmiş: midir? Eğer deriştirilmiş ise bu fiyat tespit 
formülünü değiştiren makam hangi makamdır? Bu makamın fiyatı 
değiştirme yetkisi var mıdır? 

2-» Orjinal fiyat formolü değişmiş ise, b u değişiklik mukavelenin iptal 
hakkım doğurmaz mı? Mukaveleyi iptal hakkı doğmuş ise Enerji 
Bakanlığı ve BOTAŞ, bu iptal hakkını kullanmayı düşünmekte midir? 

3- Turusgaz, bir Türk şirketi olduğuna göre, uluslararası tahkime gitme 
hakkı oîmadtgj anlastlmaktaâır. BOTAŞ ile Turusgaz arasında herhangi 
bir itilaf olduğu takdirde itilaf hangi mahkemelerde çözülecektir? 

ENERJİ VC TABİl KAYMAKLAR » * * < A . I * " Ö L * * Araaferm*. Planlama ve Koorcttnaeyon Kurulu Ba»fcantı&* 

Say t Î B. 15.0. APK.0.23.300- / 2 -^"Ş 
konu t Y a r * Soru Onergae* 1 1 4 4 2 | * 7 TEMMVl » W 

TÜRKİYE BOYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLC3İ: TBMM Baş K*nltQı '«in 28,00.2003 tarih ve KAN KAR. MDA01.0.ONS.0 10. 
O0.02-2282 seyttt yazı» t. 
IstanbuJ MiltetveklH Sayın Eroin ŞİRİN'in tarafıma tevcih «rtttgi. 7/833-2292 e*a» 

no'Kı yazıl» «oru dneraeai TBMM tç TSaöfta'rtûn 00* uncu maddesi gereği. BOTAŞ Gene* 
Müdürlüğünden alınan yaauFı bKaHer doğrultusundaoevaplandınlarefc ekte oonderilmcştir 

Bilgileriniz» arz ederim. 

ör. Mehmet MHmi GÜLER 
Bekan 
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İSTANBUL lÜLLETVÖCİÜ SAYİN £ÜK ŞİRİNİN 
YAZJLI SORU ÖNERGESİ VE CEVABİ 

(7/8334(292) 

s<?m t; 
Turusgazia BOTAŞ arasında yapılmış olan Dogaigaz Atım Anlaşmasının orjınat 

mukavelede bulunan fiyat tespit formülü bilahare herhangi bir çekikle değiştirmiş midir? 
Eğer değiştirilmiş ise bu fiyat tespit formulûnö değiştiren makam hangi makamdır? Bu 
makamın fiyatı değiştirme yetkisi var mıdır? 

10 Aralık 1966 tarihinde Doğal Gaz Atım Satım Anlaşması Gazexport ve 
Turusgaz'tn müstakbel ortakları arasında imzalanmıştır Bu Anlaşmada fiyat formülünde 
3,5 kükürtlü fuei oifin baz değeri, FOı oSarak yaratmaktadır. Ryat maddesinin tanımlar 
kısmında 3,5 kükürtlü fuei oifin baz değeri Fö» olarak ve sabit bir kateayt olarak 
tanımlanmaktadır. 

28 Nisan 1097 tarftinde Turusgaz-BÖTAŞ Anlaşmasına esas Fiyat Protokolü 
Turusgaz'ın müstakbel ortakları olan Gazprom, BOTAŞ ve Gama arasında dönemin Enerji 
ve Kaynaklar Bakanı Sayın Recai Kutan tn şahitliğinde imzalanmıştır. 

Bilahare, 16 Şubat 1998 tarihinde BOTAŞ ve Turusgaz arasında Doğal Gaz Alım 
Satım Anlaşması ve bu Anlaşmanın Eki'ni teşkil eden Side Letter imzalanmıştır. 
Side Lettefda 10 Aralık 199$ tarihti Ga*exp4rt~Turu$gaz Aniaşmasrnın fiyat formülü ile 
ilgili olarak durum tespiti yapılmakta olup fiyat formülünde 3,5 kükürtiü fuei oil'm baz değeri 
FOc, olarak yaratmaktadır. Fiyat maddesinin tanımlar kısmında 3,5 kükürtlü fuei otTin baz 
değeri FO0 olarak ve sabit bir katsayı olarak tanımlanmaktadır. Side Utter Dönemin Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur ErsOmerln şahitliğinde imzalanmıştır. 
Süzkonusu Anlaşma ve Side letter BOTAŞ Yönetim Kurulunca onaylanlanmtşbf, 

16 Şubat 1996 tarihinde, Gazexport ve Turusgaz'ın müstakbel ortakları arasında 
10 Aralık 1996 tarihinde imzalanan Doğal Gaz Aİım Satım Anlaşması, Turusgaz ve 
GazeKport arasında 10 Aralık 1966 tarihi ile yeniden imzalanmıştır. Fiyat formülünde 
3,5 kükürtlü fuei oülı baz değeri F00 olarak yeralmaktadır. Fiyat maddesinin tamıntar 
kısmında 3,5 kükürdü fuei ol*ln baz değeri FOQ olarak ve sabit bir katsayı olarak 
tanımlanmaktadır, 
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18 Şubat 1998 tarihinde BOTAŞ ve Turusgaz arasında İmzalanan Doğal Gaz Aiım 
Satım Anlaşması çerçevesinde doğal gaz teslimatı 1898 yrtt Mart ayında başlamış olup 
haten sürmektedir. 

Soru 2; 
Orjinal %at formülü dağlamış ise, bu değişgdic mukavelenin İptal hakkını doğurmaz 

mı? Mukaveleyi İptal hakkı doğmuş ise Enerji Sakanitğı ve BOTAŞ, bu İptal hakkını 
kullanmayı düşünmekte mktlr? 

fiaviftfc 
18 Şubat 1998 tarihinde BOTAŞ ve Turusgaz araaında imzalanan va SOTAŞ 

Ydnafim Kurutu tarafından onaylanan Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması çerçevesinde 
doğal gaz testiman 1998 yılı Mart ayından bu yana sürmekte olup anlaşmanın herhangi 
bir sebeple iptali hukuki bir meseledir. 

Şom 3: 
Turusgaz, bir Türk sirkati okluğuna göre, uluslararası tahkime gitme hakkı olmadığı 

anlaşılmaktadır. BOTAŞ İla Turusgaz arasında herhangi bir itilaf olduğu takdirde itilaf hangi 
mahkemetefde çözülecektir? 

Cevap 3; 

BOTAŞ ve Turusgaz araaında 18,02.1998 tarihinde imzalanan Doğal Gaz Alım 
Satım Anlaşması uyarınca, taraflar arasında herhangi bir ihtlaf olduğu takdirde ihtilafın 
uluslararası tahkim vasıtasıyla çözümlenmesi gerekmektedir 
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20.- İzmir Milletvekili Serpil Yıldız'ın, Jutboldaki şike ve teşvik primi iddialarına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/834) 

TÜRVCtYK B Ü Y Ü K MrhL«-.*rr IftfTCClJŞİ **A«»CAr«L.IĞmA 

Ajwg»da beiirttijfcim MmuİMMr». .devlet Ebkkaou v e &*afe»lc«tnı Y*rd»mc**tı $«ym M«bffl«t 
AK $*MTI tarafindnn ymx*h olaraJfc ««rMiplaiKfmlmftM humjaartu «rz «derim. 

S 
»a YKUEMOG; 

»ir MHtatvrikHI 

SOM U l , A R ; 

Rîtîncfi&i £*t>*. i1lUc»r%ax. kamuoyunu göçen hafta ctymunan bürt»«t sâpeır Un 
k»ryda4«mMİBrı. mefjgut ett**«fct«Kİ£r. Oynan»*» mmçUnr mMtae*indi» K««ww»ii«»por„ 
Göfctepo^ Attay futbol takından tolo*c d&ftmOyfatfdsr.. Ancttk hajunda. v « 
kamuoyunda t ike vw teyvftc primi v«erttd1ftl tdkttoJan ortaya attlmaktsdur. İzmir 
Itfifinijeünı .gazide tmkitKÜtuarnAma. AJta,y"ın yukarıda belirtilen iddK«S*r wed««iyJ«* 
kurcu* dfi«t«£t» Mtade «^JnMsfcMsdlr, $ik«» Jddudttrt **» derece d<>ftrud*«r? » u 
konuda. bic «u-aytırma. yapmakta tnaurturi? Bu .iddia, v e şaibelerin Oottne geçmek 
tçS» 2OÖ2-2003 Attbol mwo«ıı tçîr» birinci sttper l igdo dutfmey* kaldırarak 
firydaf t almase.«w? 

T J C . 
»EVLCT B AKANLl&t VE 

BAŞBAKAN YARJHMCttJtöl 

K*«ut ^ tfcA>20O3 

TÜRKIYE BÜYÜK M*IXET MECIJS* BAŞKANOĞINA 

İLGİ i TBMM Başlım», 3*£6.20fft ftKÖı V» KAN.KAlUk«>^.M.«XSNSL0ll».OOJ>2. 
1282 mteytU yazun. 

Jettir Milletvekili S*ym S«**Ö YILDIK*)» B»k*«faftim» tevcih <*ti& 
7/Ü34-2Z93 « « o«»I» y «a»1ı MIW «ncr|Mİ «w**ı hwarl*narak ekte sunulmuştur» 

«r» ederim. 

McfemttAlifkHİN 
D«vl««B«kfB<vc 

Barbakan YaNunen» 
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

ÜNİTESİ t Genel Sekreterlik 0 8 TEM tm 
ŞAYI $ 01-03/50- ntıl 

Saym M e h m e t AH ŞAHİN 
Pey le t BaJttMtt vft SaşİHUtıuı Yıurdbfluaun. 

Sayın Aygım DENU 
öael Kalem Müdürü 

tLGÎ: 27,06.2003 tarih ve B.02A002/39H «*yıU yazıma. 

İlgi ysusifi» ekinde izmir Milletvekili Sayın Serpil YILDIZ'm Türkiye Profesyonel 
t.Söpcr lig karjilaımalsuı «onunda Kocaeliapor, Göctepe ve Attay futbol takımlarnun 
küme düjtneleri nedeniyle hastada ve kamuoyunda yer alan fftse ye teşvik primi verildiği 
iddiaları ite flgiB yandan igkmkr hakkında bnjn «tenmiftir* 

Gerek yaah gerekse görsel basında yer alan küme düşme ile %iü iddialarla ilgili 
olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuntta tarafından 5 hukukçudan olugM* Şike 
Tahkik Kurutu kurulmuş» Türkiye Süper liginde 25.05.2003 tarihinde Eiaztğ'da oynan 
Elaai*por ~ îstanbulspor ik 3L0S.2ÜÖ3 tarifemde Dryarbafar'da oynanan Diyarbakırspor 
- Elasa£*por yine aynı tarihte istanbul da oynanan Jstanbubpor A.Ş. - Altay *enr 
müsabakalarında anlaşmalı damaklı müsabaka yaptbp yaprinra&gı hususunda araf ferma 
yapılmasına karar veribnişrir. 

Süte Tahkik Kumlu yaptığı araştırına sonucunda tüm belgeleri u*%fom| haber ve 
yorumlarda belirtilen görüifterin tamarmnm vanayıma dayalı olduğu somut detü niteliğinde 
olmadığı îddianm filce (anlaşma® anoMç) kavram» İçerisine girm«h|bi » m 'Şike, bir futbol 
müfötakaatni aonucunu hukuka aykırı, gptyrî meşru veya normal olmayan biçimde 
değûsftrraek mem taraflara» anlaşma»* olarak tarif edildiğini, Şikeden bahsedebilmek içtn 
m&u&akansn sonucu üzerine tesir edecek anlapıatım müsabakanın taraflar atasında 
olması gerektiğini. Bu kapsamda yandan inceleme sonunda kesin delil nitelimi olmayan, 
sadece varsayım ve ihtimallere dayalı iddialar karşısında, başkaca «mut delik dayanmayan 
ve taraf olarak adı geçen kişilerin inkar şeklindeki savunmaları kanjunnda bankaca yasal 
delil île- desteklenmeyen iddialar ne karar v«ritemçyctxği kanaatine vanlnugur. 

Anılan enÜ9abakalarda anlaşma yaralmadığı, Yönetim Kurulunca kararia t̂tnJmtşbr. 
İkililerin bu karara karşı Tahkim Kurulu oezdinde kira* haklan buİunmakta<hr. Bu 
nedenlerle ligde küme düşmeyi kaldmm^ düşunülmemeknrdir. 

Büklerinize ar* ederim. (\ 
Saygjlannua. I a 111 i 1 j ı .1 j Jı /"\ 

D*** BateâfMıQı *» dyasettın ^ K Î N M A N 
î 5 ^ Y T , r 2 î , GeadSekmer Vekili 
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21.- Sivas Milletvekili Ömer Kulaksız'ın, Türkiye Süper Liginin 20 takıma çıkarılıp çıkarıl
mayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/837) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki jjoruJanmtn Devfet Bakanı ve Bagbakan Yandıtncıat Sayın Mehmet Atî 
ŞAHİN terafindan yazdı oi&rak cevaptandftılnMttim arzederîm. 

Say8ıla«mlft.29.05.2003 

öm«r KULAKSIZ 
Stva* MİBetvelcili 

t- Firara», İspanya ve fngttıete de Furhol Uigi 20 takımdan oluşmaktadır. Futbolda 
sayılan bu Ülkelerde lig 20 takımdan oluşmuşken, Tttridyb'de niçin 18 tokundan 
durmakladır? 

2» TÖrkiye I.Söper lifinin 20 takıma çakartıtması, rekabet ve mücadeleyi arüraca&i 4çJ» 
Tflritfye'd* fitafcoi kalitesini y0kaett»>6% mi? 

3" Tflridye LSftpcr liginin 20 talkımda»» oJugtunutoanyla birlikte» Zligden Llİge » 1. 
ligden 2. lige ve amatör ligden 3.İi$e ytikselrneler olacağı ieî*v bu tnkutılann 
bulunduğu (itenle spora endeksli olarak ekonomik. sosyal. kftttttrel gelişimlerin öoö 
açılamaz tm? 

4- Türkiye I. Süper liginin 20 {alcımdan olu t̂urubnası ile ilgili bir çakıma yapılıyor mu? 

TıJC 
DEVLKT BAKANLİĞİ VB 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ i TBMM Başk-nt», 26,06.2003 tarifc ve KAN.KAILMDA.01.0,GN&O.I».00.02-

Shra» Mül*tv«ktti Sayın Önotr KULAKSIZ»» Bekanlıfema tevcih ««iği, 
7/ÜU7-2297 «ana m>*lu yaaafe « m (toergıeai «aval» tararfanaralt ekte auaaUattftur» 

Bilgilerini^ ve gercftlnf ara «tiertnu 

Mehmet AHİ 
Devlet Bakanı ]ve 

Başbakan Ya» 
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

( M i Bil 

•AVI 

KONU 

PrarJNfJfMuOıg. 

n*4wJfi8Mio% fli TEM m 

Sayın Hetmıet AıB B/VHİN 
Devlet •akam ve Beafaefcan Ymâmmm 

S«ytnAygQnOENÜ 
Onl Ketem Modam 
ftgi:27.06.200S tarih ve âo i3 »ayılı yasana. 

ty yazına ekfodebukııw$tae iffletakl Sayın öriMrKUUKSITınaaru 
âneıyaefcıkt cevAbı İ t itgl açtMams (jşuğıda sunulffiuytuf. 

Tûrtdye Profesyonel LSöper ilgi (Mıa önoeM senelerde 20>22 tatarndan 

ooğra^ da0ttftrM <Hdcoİ9 aftnwsk H918 lalunıdân oiuş4wuliTnt9turv 
Avrupa'nın tâm Oke Federasyonlarının 1 flgİeri 18 Mamdan olmaktadır. 
Bunun istisnası sadec* hpmiı 'd» 22 tikim İspanya'da im 20 takımdan 

Takım adedinin faztaolfrmırekafaet^ 
Tikim adedfoin 92 olması kastaki yükselmesine v t atfumtartn ekonomik 

gûçterinl artırmasına neden olmaktadır. 
Ûl«mton ete ûywi bulunduğu UEFA ^ ^ 

ötüşmesi içki tavsiyede butunmuştur. 
Ayrıca , UEFA Şampiyonlar Igi w UEFA kupası maçlan da göz onunda 

l̂ lufKİijniidııdu taloMB «eson ptanianuMi 9 9 * 0 1 8 tatorrtı ftgin gûçâtieri ortaya 

Ancak Federasyonurnuz T&tiye Profesyonel 1 Süper liginin 18 tfimff*X 
devam etmesi o/jnlsûndftflr. j*-"̂  

Sifalerinize arz ederim, 

mmt ***** 
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22.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, 
Tekirdağ-Çorlu yolunda onarım yapılıp yapılmayacağına, 
- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, 
Bazı köylerin Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılmasına, 
İlişkin soruları ve İçişleri Bakam ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Vekili Abdülkadir Aksu'nun 

cevabı (7/845,852) 

TÜRKİYE BÜYÜK MltLET MICtİSlBAŞKAKUĞrNA 

Aşağıdaki sonıfatin»ı» Btyıadıriık Bakanı Sayı* TM IRCKZIN trafoda» 
ys2ilı olarak <*vapfamdınimtjj İçte gereğini arz etterte». 

«,«,*>.• , J 2 ? 1 ! , " . - i **•* 2 y***"1 yerl <rlMt " N * * * «*$«** *«**««ı*** 
romırt yal 38 km ote^bu yolan Î8 ki» kısmı (Çorhı-Şcreiti ara*, ) «e»te«« üfel«ıı»iiiıs 
? « T f r»|««ı, ugftn » n ü * , ilgM!m«diSf k** boam*,,* u j . » / * r l a ^ ve hatta 
trafik ***abmft» nedta otar Mfe gelmiştir, Bu yol Wr «m Ktrsyûflan, yol «*ı»d«» 
çıkamlımş v* yana* yeni bir fiö/trgab MHMdfür. Aamk yeni i^rk^en *ftmft»ft İle ifcif» 
îsSsS"1; f * î T Î??™** y* ««**«* **• «M»*™ ^ *»n»çt» J U M L 
da$mft$tf r Halen Uhunln to efe» yol*» ki,rm m*nm ç*l*«»krt yapıl*akt* fa» de bu 
«Mm Mğttteu gi»»!», itua sn* 1 0 , * i g t o l f , « y fc^^ i ^ p * ^ Bu düınmda Î 

. « . ı . n . , 1 İ 5 ° ^ r T e f l n İ * 1 ****** * * » ŞereflKÇoriu ammıhki 18 km 
u,un|u£uada w yd t * » , fent*y»II»rt yel *Jjı«« * * ( « - gftrc pfautkıtftit dtfor yol ite ««îlî 

«. ı *~ ^ 2;Wa*fe,«m y*j y ,^, , , pi*,,,^*, ^mş ^ tbtt M M t w m | | t | g fem 

yıptkntı *&c tan**, mudur ?. *» *™ 

J a „ . , ,_ 3~Mwc*t î«l«» *«?»« Wr çalışma planlanmış İse ne a»man başlamam 
«uşu*KJffl€lti&dir ?f ^ ^ 
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19 /06 /2003 

T Ü R K İ V E B Ü Y Ü K M İ U L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L l C l ' N A 

Aşağıdaki sorularımın Sn. Bayındırlık ve Iskan Bakanı Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplanduılmasın» «aygıuronatame «derim. 

Kemal OEMtRHL 
Bursa Milletvekili 

Bursa Büyüksehir Belediyeci sınırlan içerisinde bulunan v e Osmangazi 
Belediyeci ittmfmdem atman karar doğrultusunda 11 köy Bayındırlık, ve t«kau 
Bakanlığı tarafından 08 Şubat 2 0 0 2 tarihinde "Belediye mücavir alan şuurları" 
içine »hnmışUr.tmar yasası gereği bu alandaki tüm yetki Osmangazi 
belediyesine devredilmiştir. 

Bursa Osmangaaa belediyesi; Yigitaii , Süleytnaniye , Göfcçeöttm,. 
f-lUseymalan gibi dağ köylerinde i . derece doğal sit alanları ve Bursa i çme suyu 
kaynaklaruun bulunduğu kaçak yapılaşmalar için daha önce alınan yıkım 
kararlarını uygulamaya geçirmiştir. 

Ancak, bu ydamlar »Örerken Bayındırlık v e İskan BakaniıgVnm mücavir 
»lan sınırlar* içindeki 13 kOyden 11'imi Osmangasri Belediye»! mücavir alan 
sınırından çıkararak tüm yetkileri Bayındırlık fi MttdOrlOg:ü*ne vermiştir. 

B u «ebeple ; 

Osmangazi Belediyesi mücavir alanına giren 13 köyden 11 "inin 
Bayındırlık İl Müdürlüg^Pne dcvredUnueslmn nedeni nedir? 

Bu köyleri Osmangaxi Be lediyes ine yeniden devretmeyi düşünüyor 
musunuz? 

Tf.CS. 
»AYINDIRIJK VK İSKAN BAKANLlC* 

Araftırma» maniama v» Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI i ».09Jl.AFK.«MHM».aa.l7/ « 3 3 * 3 M «a, . „_ 
K O m i : Yaaalı Sor» Öttorgcal ** O TEMMUZ 200S 

TttRKJVK »OYfftc MtoUUET MBCLİSt SA$KA*tt«N5rNA 

ÎIXSt : 24S.O6.2O03 tarih ve A.O t .O.ÖNS.Ö, 10.00.03.-2332 «ayılı, yassın»*. 

\l& V**IW»-K «kinde alman Tekirdağ; Milletvekili Mehmet Nuri SAYCUN' un 7/8*5 
sayıh ve Buraa Milletvekili KemaJ PemtariL'tnı 7/B53. «ayıl» yaattlı Soru Oncrıteleriuln cevabı 
ekte gıOndortbunekledir. 

BUginİaâ ve gereftini ar* ederim.. 

lulfcadir AKSLİ 
ındırhk ve takan {takanı V. 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ 
MEHMET NURİ SAYGUN'NUN 

T.B.M.M. 7/845 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

Trakya'nın en büyük 2 yerleşim yeri olan Tekirdağ ile Çorlu arasında ki mevcut yol 
38 Km olup, bu yolun 18 Km kısmı (Çorlu-Şerefli arası) geçmişte asfaltlanmış olmasına 
rağmen, uzun zamandır ilgilenilmediği için bozulmuş, kullanımı zorlaşmış ve hatta trafik 
kazalarına neden olur hale gelmiştir. Bu yol bir ara Karayolları yol ağından çıkartılmış ve 
yerine yeni bir güzergah belirlenmiştir. Ancak yeni belirlenen güzergah ile ilgili kamulaştırma 
çalışması yapılmamış, yatuımlara dahil edilmemiş ve sonuçta gündemden düşmüştür. Halen 
kullanılmakta olan yolda kısmı onarım çalışmaları yapılmakta ise de bu onarım sağlıksız olup, 
kısa süre içinde tekrar eski bozuk hale dönüşmektedir. Bu durumda; 

1- Çorlu-Tekirdağ arasındaki yolun Şercfli-Çorlu arasındaki 18 Km uzunluğunda ki 
yol tekrar karayolları yol ağına alındığına göre planlanan diğer yol ile ilgili bir çalışma 
yapılmamakta mıdır? 

2- Planlanan yol yatırını planında çıkmış ise, bu halde mevcut 18 Km uzunluğunda ki 
yolun sağlıklı bir şekilde ve yemden asfaltlanması ile ilgili bir çalışma yapılması söz konusu 
mudur? 

3- Mevcut yolda böyle bir çalışma planlanmış ise ne zaman başlaması 
düşünülmektedir? 

CEVAPLAR: 

1- Çorlu-Tekirdağ arasındaki 18. Km. uzunluğundaki Şercfli-Çorlu yolu Yüksek 
Planlama Kurulu'nun, 11.12.2001 tarih ve 2001/126 sayılı karan ile maliyeti 20 Trilyon 
TL.'nin üzerinde olan projelerin programdan çıkartılması nedeniyle, 12.12.2001 tarih ve 
2001/3458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak, Yatırım Programından çıkartılmıştır. 
Ağdan çıkartılan projeli yol güzergahı için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 

2, 3- Çorlu-Şerefli il yolu 18 Km. uzunluğunda olup, geometrik ve fiziki standardı 
düşük bir yoldur. 2000 yılında temel takviyesi yapılan Km: 9-19 arasında nispeten bir üstyapı 
düzgünlüğü sağlanmıştır. 2002 yılında hiç ödeneği bulunmam asma rağmen temel (9 Km.) 
takviyesi ve sathi kaplaması yapılmıştır. Ancak; ağır taşıt trafiği nedeniyle yapılan onarımlar 
tekrar bozulmuştur. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüze ayrılan kaynakların kısıtlı olması nedeniyle sadece 
devam eden projelere ödenek ayrılabilmektedir. İleri ki yıllarda verilen kaynakların yeterli 
olması durumunda, söz konusu yol programa alınarak yapılabilecektir. 
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BURSA MİJLLETVIKtU 
KEMAL D«MÖÜELİN 

TJUUM. 7/852 ESAS SAYILI 
YAZİU SORU Ö N E R G E N E DAİR 

SORULAR VT CEVAPLAR 

SORULAR» 

Bor» Büyükjafair Belediyesi »uarian içerkînd* bulunan v t Osmangazi Belediye* 
tarafından alınan karar doftruitusttflda 13 köy Bay*adjıfck ve iıka» Bakanlığı tara&ıdan 08 
Şubat 2062 taritâtâe » 1 3 ^ ^ 
alandaki«ten yetki 0«ıroao|Aribcl<di>^mcdew^i«ıiftir. 

BumOsımgaziBelediye8İ;Y1ğit^ 
köylerinde 1. derece dojal «t akadan ve Buna içme suyu kaynaklannın bulunduğu kaçak 
yapılaşmalar için daluıö»* alınan y ^ 

Ancak, bu yıkımlar s tof fkraBayı ı^ 
içindeki 13 köyden i r in i Osmanga*i Bdediyoat mücavir alan antınndan çıkararak tttm 
ycüdieri Baymdırhk İl MÖdüriüğü'nc vermiştir. 

Bueebeple; 

üaojangazi Belediyesi mücavir alanım giren 13 köyden U'tnin Bayındırlık İl 
Müdürlüğü ne devredilmesinin nedeni nedir? 

Bu köyleri Oanaangazi Belediyesine yeniden devretmeyi döküyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

I- ölîndogdu, Süleymaniye, Yiğftali, NiİOİer, Dtedaae, Selçykgazi, HttseymAİan, 
Çağlayan, Aim&cy, Aksungur ve Gökçeören köyü mufeaÂkiatMica» Buna Valiliğine 
(BayuKİırlık ve Iskan Müdürlüğü) verilen dilekçelerde, Oanaogazî Briediyesinm köylerine 
hizmet götürmediği bc&rtUereJc; Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkma tatefcuıde 
bulunumtuç ve anılan talep Bursa Valîttiiran {Bayıudtfhk ve İskan Müdürlüğü) 12.06,2003 
tarihli yasası île Bakanlı&nuzîi Üctilmiirttr 

3194 sayılı fam Kanumı'nua 45. Madde» "Bakanlık gerekli gördüğü hallerde 
mücavir alana atma ve çıkarma hususunda nftca karar verebilir." hükmü uyarınca sto konusu 
alanlar 17,06.2003 tarihînde Ösmaugazi Belediyesi mücavir alanından re'sco çıkartılmıştır. 
Yandan işlemde tmar Kanuna aykıo bir husus bulurunamaktadır. 
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23.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya İlindeki projelere ayrılan yatırım 
ödeneklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
Şener'in cevabı (7/871) 

TÜRKİYE BÖYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
Anayasanın 98. ve İç Tüzüğün 06. Maddeleri gereğince wa2th olarak 
cevaplandırılmasını ar* ederim. 24,06.2003 

İLİÇ 
Malatya Milletvekili 

Malatya Doğu Anadolu'nun en çok flöç alan M olmakla birlikte, artarı ihtiyaçları 
kararEayabfleoek şekilde takınmasını henüz tamamlayamamıştır* Birçok sektörde kamu 
yatırım projeleri halan davam atmaktadır ve bu projeler uzun yıllardır 
tamamlanamamıştır, 2003 ytîı için hûkümetiniroe ayrılan Ödeneklere bakiığtmusJa da 
projelerin tamamlanması «anının mümkün oynayacaktır 

Bu bağlamda; 

Soru *- Devam etmekte olan bu projetere gereken miktarın çok altında Ödenekler 
aynldığı görülmektedir. Çat Projesi içirt 18 trilyon TL gerekli ikan S trilyon 
TL, Yoncalı için 25,5 trilyon TL gerekli İken t milyar TL, Kuruçay 
(Boatepa) İçin 15,4 trilyon TL »erekli «tan t miyar T i , Kapıkaya İçin 10.73 
trilyon TL gerekli ikan 1 milyar TL. Gdfcpmar İçin 7.5 trilyon TL gerekli İken 
50 milyar TL ve Sultaneuyu İçin 1.13 trilyon TL gerekil ««arı 200 milyar TL 
ödenek ayrılması, bu projelerin tamamlanabilmesi için tarafınızca yeteri» 
görülmekte mkifr? 

Som 2- 2003 Yılı Yatınm Programında, ilere göm aynlan ödenek miktartan hangi 
esaslara göre beKrlenmlştİr? 

Som s- Ayrılan bu çok az, sembolik ödenek miktarları, çok önemli bir konuma 
sahip olan Malatya İğimizde ki bu projelerin tamamlanmak istenmediğinin 
bir göstergesi midir? 
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DEVLET BAKANUĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.Q2A001/01-2427 t l / ^ / 2 0 0 3 

KONU : 7/871-2374 esas sayılı 
Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ ;a) 27,06-2003 tarih ve A,Ö1.0.GNS,0.10.M.02-7/871-2374/9Ge4 sayılı yazınız. 
b) Başbakandın 01.07.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-191/10/2965 sayılı 

yazısı 

Malatya Milletvekilr Sayın Muharrem KlLIÇ'ır* Sayın Başbakana tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakan tarafından da koordınatöriOğilmde cevaplandırılması tensip olunan 
7/871-2374 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdüriüğünün, 2003 Yılı Yatırım Programı Tarım 
Sektöründe 169 adet proje yer almaktadır. Toplam tutarı 34,4 katrilyon TL oları bu 
projelere, 2002 yılı sonuna kadar 12 katrilyon TL Harcanmış ve 2003jyılı programı He 
300 trilyonu kredi ödeneği olmak üzere toplam 706,8 trilyon TL ödenek ayrılmıştır Bu 
ödenek seviyesi ile 2004 yılı ve sonrasına kalan yatırımın tamamlanması yaklaşık 30 
yılda gerçekleşebilecektir Bu çerçevede; yatınmlara ayrılan kaynakların kısıttı olması, 
mevcut proje stokunun büyüklüğü ve sektör öncelikleri göz önüne alındığında» ifertemtş 
projeler üzerinde yoğunlaşan bir yatırım politikasının izlenmesi önem arz etmektedir. Bu 
nedenle; kısıtlı kaynakların rasyonel kullanımını temin amacıyla 2003 yılında 
Müsteşarlığımız ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ortak çalışmaları He Genel 
Müdürlüğün Tanm Sektöründe yer alan 66 adet projesine 1 miryar TL iz ödenek 
ayrılarak, inşaatiannın ertelenmesi öngörülmüştür. Bu projelerin; 45 adecN henüz 
yatınmı ilerlememiş, depolama tesisi olan barajı fnşaa aşamasındaki sulama amaçlı 
pf^eler niteliğindedir. 

Bu kapsamda; sözkonusu projeleırden Malatye-Yoncalı, Malatya-Kunjçay ve 
Malatya-Kapıkaya projeleri henüz barajları inşaa edilme aşamasında olan, sulamaları 
ihalesiz ve ilerlememiş nitelikli projelerdir. Bu nedenle de; İz ödenek tahsisi iie 
ertelenmeleri Öngörülmüştür. Oîğer projelere ise bâtça İmkanları çerçevesinde 
Heriemlşiik düzeyleri gözönfJne alınarak ödenek tahsisi yapılmıştır. 

Yıllık Yatınm Programları; Uzun Vadeli Strateji, Beş Yıllık Kalkınma Planlan, Yıllık 
Programlar ve kamu yatarım önceliklerinin belirlendiği Yüksek Planlama Kurulu 
Kararlarında yer alan ve Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgeleri iie 
kuruluşlara duyurulan sektöre!, bölgesel ve proje bazındaki öncelikler doğrultusunda ve 
kurutuşlardan gelen proje teklifleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Kamu 
kaynaklarından finanse edilecek kamu yatınm projelerini kapsayan Yatınm 
Programındaki ödenek tahsisleri îf bazında yapılmamaktadır. Bununla beraber, yatınm 
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programları Haztrtanırfean «aktan* ve proje baaeındaM öncelikler yanında, kalkınmaca 
OnoafllkH Ularda, doğal atat ymşmnmn manda v» bMgeeet gelişme planlan kapsamında yer 
atan Ularda yar alan projıslsre mevcut imkanlar olcOsünde öncelik verilmektedir 

Bu gorçovoda, 20O3 Yılı Yatırım Programında eeMArel olarak; afllttm. sağlık, 
teknoloji altyapısı, enorft, «ulama, kentsel aHyapı yatırımlarına va ulaştırma alt sektortatf 
orasında dengeyi »ağlayıcı yatınmlare. fatHtjsasI olarak: KaVkmmada Öncelikli Yoreterln 
kalkınmasınabut kazandırıcı ekonomik va eosyel altyapı yanrırrilan Ha istihdam ağırlıklı 
projelere, bu kapsamda özettikle Güneydoğu Anadcrtu Projeei Arta Planı (OAP), Dottu 
Anadolu Projesi Ana Ptanı (OAP), Doğu Karadeniz eoittooat Gaileme Planı (OOKAP> 
va Zonguldak. Bartın, Karabük Bölgesel OeUsme Raporu (3ESK) kapsamında ongdrUJen 
yatırımlara, proje basımda laa devam adan projelerden; 

- âQ03t yılt idinde tstrnarrAanarak ekonomiye kazandırılabHooek projalare. 
- Uygulamasında önemli nzHd gerçekleşme sağlanmış projelere» 
- Yatırım Programında yar akp. dt» ttnsvtemanı sağlanarak onaylanmış 

projelen». 
- Bastatttmış bulunan diğer projelerle baglarıbiı vaya eş zamanlı olarak 

yOrOtulmssl va lamamlanmaaı parakan projelere, 
Afatların önlenmesi va afat haeartannın telafisine yönelik projelere, 

- e-Avrupo* va *-TUrktye aylam planlarıyla uyumlu bUgü taknofojtsi projelerine 
dneeRfc vatUmlatlr, 

Sekizindi Plan'da. yıllık programlarda va HokCbrnettn AoH Eytecn Planında 
ongoraksagu Özere, kamu yatorımlar»nwı planlanması va uygulamasında etkinliğin 
artınkrnıaı ve bu suratla projelerin ekonomik büyümeye va buna bağlı olarak sosyal 
retaıha yapaoagı katkının an yüksek düzeye ojkartKnaeu mevcut kısıtlı kaynakların 
bteook proİfaya tansa» adlimaal yerine onosttkll. «aikf gereekleyme oranı yüksek va kısa 
sarada ekonomiye kazandıniabMecek projelere tahsis «dJtmeei ve toü projeletin biran 
onca tamamlanması, bu suretle projelartn o*Mçektosme surelerinin uzamasından doğan 
maliyet artıalammn ondna gecHmest amacıyla 2 « H yılından bu yana kamu yaUrım 
programını rasyoneMsetirme gafeamefasn sürdürülmektedir,. 8u kapsamda, OPT Ha 
K^T'fff.'.J^T!". y"" * * *»»"™ V***" l»b»n»ai iğinde ysprisölllrllölnl va önceliğini kaybatmts 
^SJSSS^j!S^JS^IKT!S^a!Mİ v*«w<İm»stır. «asyonolteettrm. oalıamalarma.'yatınm 
pra^mlaraıdan proje «karılma*» ysnınds. Yatmrn Programının nazırlanmaaı 
ç ^ ^ i a r a a ^ n S a ) oaşMI tylleatlrme tslemleriyle deverr, adllrrsşttr! Bu 
£apsarnda: bazı kuruiusliann «ok yttt.k projeleri yOlık hale gatlrllmkj. bazı « i l e r i n 

5 f f i m ^ L ? 2 ^ w S i ! S S 2 ^ ' to|?«wfc"n*% *«««»k«nn.n hternet İçin yeterli oleoegT 
^^iS^^USZ^İ, *55Snr ,* , t " * • * • atfOt-proJa kapsamına alınmış, projeler yeniden 

S d a ^ ^ r S T b l S r S d ^ o ^ 

teh.il * r i » 2 £ n ^ ^ r İ & £ ? / S S * ÎS?»**" P10*» » * « » » yO*de e.2'al oranında odaaek tabeta e S 5 S 3 r ^ " ^ ^ * » * « • «oprtam prof» tutar,nm yuatde e.7 oranında «»denek 

Y-t ınmk* k * - « ^ | V ^ ^ r d ^ m ^ d ^ r n ^ S 
va programa yani p r o j e ^ S n m T ^ L ^ ^ L 7 e v T d ^ a ^ r a k a o a k t k . Ortalama 
fc.rn.meo bWr«maei ^J^LSSJSTSTSSfZ^ S n f a O O I yılında yaaanan krbt 
tamamlanma ^ ^ « > l « ^ ^ " ' m î ^ - ? ^ U ^ ^ oaUsmalan 
. o ^ î S S I S ^ 5 . . r i . ' 6 y J k K V ı k k t . T j ! s T S o S n , y . « m d . I ^ T y ^ s ı k r.« y » . 
du^rukinoetar. 

ekonomik va ma« ^ t T " 2 5 - - * «olT ' O ^ S M » ^ ^ V ^ I - S T ^ — S «yr,labliaoakt «^naldarm 2 f « 2 p - « ^ ^ ^ iarrwmla«abllacak pro^kein y a t o ^ d d ^ ^ tatiMİm «ceimek 

25s«usss&7&««Egesâîü: ss'îar^s^sss s?x.y;'sssosrss; tsssssvssrssürvssim»-»»— 
olan projelerdir. 

BMgHerlnb»» arz ederim. 

Doe.DrJU>dOrtetir 9«MER 
Oevlet Bakanı ve —»bakan Yardımcısı 
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24.- İstanbul Milletvekili Gûrsoy Erol'un, kamudaki özürlü personel istihdamına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/874) 

24-0^-2003 
TOfcKhfB BÜYÜK MtL!„ET MECLÎSİ BAŞKANLlGtNA 

Aşağıdaki sonalsnann Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Al* 
ŞAHftsf taraftodan yazılı olarak cevaplradmlntasmı saygıUtrttnla arz «derim.. 

Ottraoy E R O L 
istanbul Milterveklİİ 

Sondur; f 

Ö3- 12.2002 «ün B.02.0.FPO.Ö.J2.320.20515 sayı ve 2002/58 no'Iu Başbakanlık 
ttene1#e»i*«İtt jimyınianmasindan sonra, 16 Kama Kutumu tesaikulan. 36<S Ösettriü kiytoln 
is-tîhftamsntt yosuolık ilan yapılrm$«*r, 

i Kamuda yasa gereği çalışmasa (olmam) floreken öaeüriü ktsi say»» kaçtır ve şu anda 
istihdam «diten örRüriü personel k*ç ktaidir? 

2 Koten kottu ile ij&lli Mçıklamn yapmayan kurumlar h*kkwnKİa,iM*hdamı ve takibi 
açısından «K»rumlu oUm "Devlet Perconei Başkanlığı" bu konuda ne yapmaktadır? 

3 Kamudaki «otürlö peraonal açt£ım 2003 yılı sonuna kadar kapatmayı dlişünîiyor 

r.c. 
ÖEVI.ET BAJCANUÖ1 V B 

BAŞBAKAN YAJKDEMCIIJtöf 
»ay ı OMKUMMKt/ İ t t Q n 

ı4u/«3lrtMW3 

TÜRKİYE BÜYÜK M t l X E T MKClJtSl BASKANUtGlTNA 

tUGt s TBMM Baffcmn. 0Cl.O7JM»3 tarih v* KANJCA»UMtD.A.ai^Xa!SCSJI.I».«>.02> 
23» t/» 167 aayıl* yasnmu 

UtantMU MUelv«UU Sayn» Erol CÜRSOVmt Bakıuıttftjın» tavtjttı «ttlfti, 
7/N74-239S « M M no*taı y a n l ı amna Oaerajcaf cttvabt luuarta«arak afete «tmarita*auji«*v 

Bl tgİ ter fnİKİ va jgerefllttt aar* «tferfan. 

M a b n K Ali İLAJitN 
lOtovtat Bakanı ve 
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tsrr Aî«»ül- . MİJU^trrVKJKH-I * N . ratOI*. OÜRSOY*«JT<« 7JW7*.2JK»S KISAS N O ' t ü 

fife>n»-I> Kamuda yaaa gereği çaiıamaeı (olma»ı> uereken öxörlu fciçl sayısı kactn- ve $u anda 
ütfîhdarn «diten ösoaria personel km? kikidir ? 

Cevep-2 ) 6ST **yıl* ü e v l e t Memurum Kanununun değişik 3 3 Unctt müddetinin İkinci v e 
ttçöttca fıkmtnımdtt; "Kurum v e kurulu*!*»- bu Kanun*. «fice çahafcurdridarı personele ait luatrolarda 
943 omnında dzftrta çatujurmak jcorundadtr. *i>3 On hesaplanmasında Üftitt kurum veya kurutusun 
{taşra. teşkilatı danit) toplam dolu kadro sayısı dikkatte aitnır. 

Kurum ve kurutuşlar» vaUaUrduklerı ve isttA eynlan «rcurftt persnuet eayuum Uç »yel» Wr 
Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yttkumâüdür. B u iUıuın kafmumndokl kurum v e 
kuruluklarda, ikinci fıkrada teeptt edilen ucanda ösrtfcrtu personel çaJtsurma ?ukumtttiae.ti»un yerine 
getfoilınetsinta. takip ve denetiminden Devlet Fersunet Baskanltigı sorumludur.''" butuna yer 
almaktadır. 

$dx konutu 53 ttneft maddeye iatineden l2.S. . l*a3 UuiH v e 83/6526 aayıh Bakanlar Kurutu 
Kararı ile y&rOrfag*. konulan "âakatlerm £3evte« Memurluğuna Aitnma Şartlan ile Hana* İdlerde 
Çaustmtaeaktart Hakkında Yönetmelikle, 25 .* . 199» tarih w »« /1 t?3S «ey*t» Bakanlar Kurulu 
Kanm il* ektanem Bk. Madde t'de;. "Kurura v e kuruluşların sakat memur ^ a l n u m » 
yuktftniulukiorûıîn yerine ^tMimes irun takip v e denette» Devlet Personel Ba*jkauıl.ıfiM»ea ysu>*hr. Bu 
Yâaetmetik bukttmleri çervevesinde İsrİbdan» edilen v e İsten ayrılan sakattan* ilişki» bitkiler kurum 
ve kurutuatforca her yılın Mert, Haziran, Kylül v e Aralık ayuuruun «un gunU İtibariyle. ekti ''İstihdam 
Edilen Seker Memurlar* tliykin » » « i Formu" doldurularak takip eden ayın ilk iki hafiası İçerisinde 
Devlet Pereonet Başkstrutjgında atacak şekilde ««nderilir." denilmektedir. 

Kamu kurutu ve kraulualarmca, M a » 3 0 0 3 tarihi İtibariyi* Bakanh&ıma Hajfli İftevlet 
Personel BaskanlıBıne İntikal ettirilen "'İstihdam Edilen Sakat Memurlara İlişkin Bitgi Fo*mu"udeki 
bttailer çervevevicıde,, kamuda toplam İ.564.112 adet memur «tatOsfunde dolu kadro; olup, bu 
kadroların «Jfc3*ü 47.<M^<tOr. Helen memur «eÖ3i«untte lae f̂eTOT adet tasarla personel tetirıdarc 
edilmektedir. 

St**ru-3S) Halen kum* ite iiaiii açıklama yakmayan kurumlar hakkında. istihdamı v e takibi 
açısından jjörumlu olan "Devlet Personel Beskanltfrr' hu konuda ne yapmaktedır? 

C«ven»3> ilk defi* Devlet memuriyetine alınacak özürlüler4 ile haien istihdam edilen Oaturlü 
personele illgkin olanak karvılamıian aiceeklıktan jtidemııek anMunyte Devlet Peraonet Baek<e-dtfi»nıce, 
2S.t.2003i. tarih ve 2S004 tmyıh Reıunt Oa»sie' ,de ~Kj«mu Kurum v e Kutrutu^dartnda ö-jaurio Persotefeî 
"i«tihdamıı Hakkında Tehtlft <Teb)ift l>to:2'(K3<3/3>n yvyunlennrek; kenvu kurum v e kuruloj»l«wınm, 
ö««rtO perwawel çuttftırma yUkum-KUfiklerinl yerine a«ünrt«k u%ere, toplam dulu kadrotjuittm "^S'öoe 
«ekafeol eden kadro juayttânm belitfemeteri, AxOriÜ(tere tehsi« edilme») eereken kadn^Eardan boy 
nulurMtnfakrH*,, Sicili mevzuM, «pmigince v«tri«»titlik„ htxrnet ükeni ve il»t»y*çlar dikkate- attnerek ve B-vUr 
grııplwr> »rasıtnda aynım yapılmadan bîr an Önee dotdurulmaaı cihetine s^diurusei, uyj^un bo$ kadro 
iıwlıınnittclı(ı tekdirde bo«$ kadroda unvan de|tİttikUfii yeptierak kadrolarto temin edttme»i. 
rnetnuriyete »-irt-j: yayanın 18 oMugu, «ncak «*emuriy*(te girilecek arşemi yxu$ mruruutt^ <teOrlttl«rûı 15 
yıllık bir kamu htıısmett aonraeında cmeklil ok»biJdikîeri humusu da fisOst enlinde bulundurularak en uet 
«eviyede freti-rienfneaâ,, öxOrlüicriı> Anemli bir k.ıstrnuam ilkokul mezunu nlmaat -sebebiyle 5-15 
derecefö kadrutan» ilknkul nr>exuntann«n da atama! urmın yeptlab~M-me«i i le haten kamuda djüUrlii. 
neroonel vai ı^umek «orunda ulan. kurumtardau Oevlet 'Peıısonel Baykani-tftına "biİKİ eondernsediklert 
Selirtenen kurumlortn bu bSlutlcri ivedilikte göndermeleri tferek.ti|^l htucustanna yer veıitmistir. 

Soru-3) Kamudaki ftzOtritt pecHUitei açıgaat 2001 yılı sonuna kadar ksıpatnıâyı da^ûnüj-or 
musona^? 

Ccvajr.3) 657 sayılı Kanunun mezkur 53 üncü ntadd«Mne iBfimtdm 12.5.19S3 tarih ve 
£3/6526 s»yılt Bafesuümr Kurutu Karan ila yürtfriüj* konulan "Sakatfurua Devlet Memurluğuna 
Alamuı Şartian üe Hsogi İslerde Çah^niacaklan Hakkındıı Yönctmclüc^ia 25.8 J998 tarih ve 
^8/U73$ sayıh Bakanlar Kurulu Karan ite değişik 8 inci madde» gereğince; kamu kuram ve 
kuruluşiannca, ilk defe Devirt memurluğuna almacak özürlü personele ilişkin olarak Nisan-May*s> 
Tcmmuz-Aguıstos ve Ekim-Kasım döneminde >-amlacnk sınavlara ilişkin duyurular Devlet Personel 
Başkanlıgmc» yapılmaktadır, 

Ancak» özürlü suıaviartma hangi dönemde yapılacağı» bu sınavlarda hizmet ajıuflan ve 
tmvanlar Mhariyle kaç adat personel altnaraıga husustan tt-aJİU kamu kurum v« kurulu^lanıam 
?akdirfr»de bulanmakla birtikte,, bulce İmkanları, verimlilik ve bistmet «keleri gjftsf: önünde 
bufuniduruUrak, a&x. konusu ö«ttrlü kontenjarttarınm bir an önce djoid>«xutnast ydnunde «aba sarf 
odîltnektödir, Mttekim» TeromuK'A^ustoa döneminde, kamu kurum ve kuruluslannca yapılacak 
!WAavJara üiakl» duyuru Devle* l>«t»«Mtel BaskastUgioca, ülke çapında tirajı yüksek, bir gamete ile 
Resmi Gasseto'ye g6oderilmiş olup, 6.7.2003 tarih ve 25160 sayjlı Resmi Gagete'de yayımlanan 
duyuru üc (12) kuruma «it toplam (438) adet kadro için sınav açılmıştır. 
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25.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, pasaport müracaatında gerekli belgelere ve alınan 
ücretlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/875) 

24.06-2003 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLÎÖİNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakan» Sayın Abdülkadir AKSU tarafından ya&h 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arc ederim. 

Gürsoy EfcöL 
İstMbttİ Milletvekili 

ftrartflfi 

Vatandaşlar değişik zamanlarda müracaat edende, pasaport, alunlannda istenen evrak, ve 
teetter nedeniyle sıkınalar yaşadıklarım ve şikayetlerim ifade etmektedirler, 

1 Dunımtarma göre vatandaşlara kaç. çeşit pasaport verilmektedir? 
2 Her bîr grup içîn istenen belgeler v* öcrctier aynı mtdır? Farklı ise her biri için ayrs 

ayrı neden farklı ve ne kadardır ? 
3 Belgelet ve ücretler koncunda birliktelik ve sadeleştirme dt^ünüyor musunuz? 
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T.C. 
tçt fUJgft t »AJKANÎUÖ* 

BmuUym OwwA fc*M<MI«# 
« A V I ; » „ 0 5 . 1 - E a M . O . J 2 . 0 * , 0 1 - = V V « - 5 ~ O S A « S 
K O N U ; Yasalı «onu ÖtMUgmi 3KJt .A V2CKI3 

T B M M & A « K A N U â l N A 

fc-tSİî T B M M »•»kjudı&'m» f3»..0?.2*W3 tarihti vw KAK.KASL.MO..AX«XîJ^,alO'.OOL<>X23*l-^m* 2ÎWW9J&« 
«tytfı yaa». 

tMatttnd VUU«*v*kiU OON»y B*CW. UUMfoMİm TIİMM »a«fcanlı*ı»» «UMUİM» tMoftmcia» 
o»vptamrtifmMMWii fartgpUı» «o t« g«Mir<jroılwfaı ÇtffîS) «*ıv»*>t «^§xyjt ««ka**tm*y4*r. 

1) SMft2 «ayriı «*y*tt PMMfuıt Kanununum 12» 13, 14 , 15 v e İT not www(hM#<Btoı» «ttco, Tttcfc 
vadt&aKhMİMrcfMKjy 

t») HM3MSİ düM^ptll ]MHM|pOKt, 

«»I H&mftM dautuja l ı p m — y a r t , 
«*) U ı n u m * «ualuMMt fNMMpoM vaattmaflctmlltr. 

JtaaajMM* K a n m M R H n t t s U l mwrt<h»l«rtnı» j t B m «MtautılMMin pımsjpotTtUr. Jbttmtf « n i n y u r t d ı a M » * a * y a * w r «Mm* 
gmtmtupMiinla s f t r n « ıa* i t l*adir f tar i s t i r . 

2 ) 5 6 8 ? »myıU J * M « | M M » K«m«mwtUM tak, 1 4 v « 1 7 n e t I * U M M C 4 « * İ 8 « r « J & ««ulam p««afKM*fafeM«» v * r i b x w w i 
Sç$» K m H M b »«yılan m t o ı t a n t İHUNMA «Ntljpb* «yau <U#lWUr.. 

M> OtpknnaJatk: |MHMWt«td«r P«MEHI«* Kanonum»» I » Owoö madAcMMict» b*ürtK«« fciyitam tmaml «utta V « 
UÖVJUK» NcflMfefyle rtoşlalari BakMauftıra* * * yt*Kİ*«MJ« »«^«tffMMcJmİMiiK taralmdan v«ritnMfc.«*«ttf. 

*»> I>«wa|»«Mt K * M M M « U « 14/A OMCA «nwMHal»* «öt» KuMuti darauBalt (MmıaMCf!**; TOrtciy* «ttyrtfc .«vrJMvt 
MeoMa* «d(i flyttlmi, H U tMluHtlar ibt brietiMn. ikfostf v » OpOnctt dtomov loadnriamf». bulunan v*ya te» tciMbokju 
fcmvtfck «Hamttrnafc vay» ı x . tünekti Sarni»» Ü « n&Um*i*Wp <wwfctt fc«uwwtkturi İM* JW»IB«I»WH>«M k«*UiR«* 
»ucKryie lateiMactMtli atarak ««dtntınİNH O t v b ı aaenmrten v e «Hjjtye* taun* «!bwvlOe«faM» dtakMnMik p**ap<xt 
v«Tİ}awwfeu «*Mlntinn> vmstJMMKfeı» ttmğkm Hmhmmgt U r ffmeni v«**tjı Om v a y » fcandii h»aaptarm« yabancı «Ikıelete 
«iMiktari zaanam verUxnaık<a> bu*Ua*d«t» «aMfcjtUifc. v « y » ««kilin* aafeofrtttttyfe v«a3JfolcutMMİen aynUrn* olanlar «bt b u 
«iSr j»<wdnm«t aİNMikt*» MtytJltaahir, i l v » ikw feal«K»y# İM*«fcan)wnn» d » aftmvtan nanmtoee JMUKMİ darrugafa paanpevt 
ffftîflfluliaHHfcakjlatftf 

«> PaıucKKt KJttNMttnun * * » maddtMumr «On* boama* 4amt«*l* fNaMportlac; «yu» Kanun «ar»4ince 
İMMMlitariiM 44>tottMttük vay* lumtuit d«ntf«tc p«u*port vmrttm««l mrOmMiift otraayttu kittualor». Httköm*«ç*, huw»« 
HtvmİMM, vwy« b»le<tlyw»wo« nuıml V«KİM3» i l« «U» nmnnl«laMİ0M> *ttp»d«riWUch»r»oclc vcy« <tt« matnl<ıkw4)w<)« 
v«eW!»y«. «tm^dOttMMdA vmMiMakM» Itbritiy* CumbuflyıttinUt «y#«J butun^uftu miUMWtu«M )cumİH«l«nto mtamr: 
*tmiQ*at*i* v«b»«n)wr it» TOrfc H«va Kunımtt vw t^ t t e iy* «CMsOny Ccmiyetta»» HOCVV tonKUciteaİMn» «h» aynı «*evi 
paampatt vtibtvıAita<Hr, 

O} VtitoBfvntl KMUkunun 1.9 «noi «naddevüm* »0«#, kimdi h«»m>tajrm«t vay* tuciuMtUc wn««la ««By«fawt M n A 
«*eyew vatamctaHtencBiiCM VniUiUfcfatfin (fi KmıujyM MSMürittkJ«ri) jNMi«yM>M Mrimtmrteu», yurtdı»ınd* «•« 
KQB»ulosiukllatımcn(Mt utmuna « U A M M p**mpcut v«rilmırtt,taait, 

e> pM^port KacKKiMnuM İS « o 14^0(100. «w«dttii)l»riMflh> tMtUrtilan diiplotKuHİK huMMİ 4<an««b v« hteauıt 
<tw>W«b jpaaupon^an t«)«p *4wı vm*nnti»ılaıcmux. «m |»MWiM»ttııraru «tmıcyıı * • * t»«MiMHkiiHMUi d«ûr 1>w K«nu» 
m»<M«lttriytfS b«liı-ten«a nuıra dıiMMnlanm i«p«llay«n tx*i«*l(iırt <fo «yn« nuKtctaietd« İMUctften n«MMH»rt v«rm*y# 

XM»M *»«*«»««. fc«n«tt h ı f p f ü i c u » v»y« *uri>M£k. amwHt>T»tte a«v«IMl • « « * içim • n ü m )«v*»u» |Mmupwt 
t«l«g» « d m v«taNKfN»l«nanBi!v •»nrifiııl. Kjnauntınun 1 7 « o t nM*lhM«n(l» biHttetil*» »»»moJoriaî, «HphunMMc, «MMUMİ V » 
hi»»na« dttn^e^> pajM^a** tat**» •dnofanhtn i«Mma*M bet^R(«w «An» dNİMi d» «.«tHyiOei» i l Mnwıty«< MOMıiOktotk* 
Onm* •cfaMrMfc i iy «Ona i«ind<» JNNM«MN« »Mb-İlıgnrİct<Hİfalı>r. « i m İN» «MM* pmuspart itht «an*N. b«(g«l«r, ta<aj«ti için 
to«ws»«««f U r i*tMM «wt«lahmıtty«n. «b«o«mC «Û*M« «OcMİMkt * • mOnMUHH. ttwwundan «tkts«rwıfcttt«lw;. 

O 4 9 2 <u«f ıJU Hançlar KttnuMtıaua «S/i» muMtdmJ « w a ^ « &|rfa»t.»«»k. lıuı««»» v * U m n K (taantKUı 
(MusaiKMilac h « c * (abt <Kı«ll<Ur. £w Utar pM«|KHr«l»f M » <MM<wıa> % IO Mtyrtt £>^Mİi K**»«Ut Konunun» «0c«« MaD^y» 
»akmıftttfKMtt OogiMr» tt»«ttl*r Kmnıau a « « d T«bUe> uyonno* h*t*m -*5 000 ,000 T.I.."»» degavH fcn*ıt ^»» ı^ort 
otfa«iau>> t»»dwU a^vnmolftaıbr. 

O*» y(MM»an» y*n» « m >s«y)^ HımvİHr K m a m m « * » «nmiHcıv» am*İMUK l»*WOiti*r kanuni İMtenaUr 
lu ıkİHhı ftm» «HM « « « . **•!«>• rt«k«»<j««*« İMKtteOMi v« «acvtac K*a»mfn« t«»t» 6 ««y>b Wifrâm b«Jtotll«n. 
«cıifcTariM» «Ör» < Ö1.Ü1 .İOttA MnMıiiMten Hi»»*«»tt); 

•A *y« >MMİnr *ttx*U olwmK- l«JU«p ««ttanMomton ;.^«.«5U.OOO T.1-. 
-1 y»l «Or«U atmrafc Uth«p wlU«ı>»ıts«fart» ;BO. B 10.000 T.I.. 
~'2 y»« «Öneli «rianrik *«ta|> atftenioalan "• > ** .310 .000 TJL. 
-3 yU «Oralı atarak l«lep »dilamlmdhMi ; 194.SWe.OUU T . C 
-S ytl «İ*c«U atarak. Mdop «HJl«nl««»<«« -^76,070.000 T . l . . ' « 
VttUakMCt b u n M«tiy# K<«fc«ınll«««« bmjtlı k«««»»3iU«c« MOM«M «tfUnMAcMultr. 
VMM>, « m m MtaİHiu» p«Mif>arrJnr iç>İ» ^.lO <m&ilı Vt*&<c**t K.uğf,lctmr JC«MM»u«uı «İS*», M »tiye EMkanltftMun 

a*&uii KJa»tXİm K.«aun«OMMIİ r « b l i | l ı o « r m w h » l » o 4*.©<W,«0a TX..'turfttftertk fcttjft OMMtapaM oösficlflM.» »>ftd»H 
ııtt«ıa»»NfcMKİiK. 

* ) V « a » « t a < ş t a n w ı w w ı w * m J * * * » . t a v ı n ı v n ı y * <hıvtat nMM«u>n« utttuaft «JHo»iy*« k * 4 ı « 4<MWMaıl y » «)» 
y a b i i n o mmni«t«>t l«ra « B < w v » o l u n k ^BakdMCUnMMi MftMHjdNkHyto v « y » İMMMtt to«aı«bınM. «UKİİMMC w m a « ( ı » l » MtyıÜMU 
«tn<* « « « i t v M i y ) * raıfc)ı «rMvlwrta <«ta«»t«MMMi y u t a » k 4 * l u y ı l a n 4 «w«j)t JMMMCMM* »»»» d u c u m İ M U M tocmttayiMMk 
«S »a b « l « » l * ı i n i«M«nM«it t i t t 4ft»ttıttfV«^f»>r! M l " f avMkaanb'- Y h w «ö«f. İ M M M I p«na«g<nt l«n ««l«r> «ıİMilWKİn« 
«><wu>|M)« K j ı n u n u n u A »fiili mtuHh&ettn» « f i ı « . İmlam p i M a p a c t v m m « y « y « t k « i « w * » n l a » w » «ijitart « a r a k e n 
halgg*4*r İKtmnilt%v»İKtmtir. 

O t * y«MMİ«ı^ y rtuMM»» d a *wti««)l««*l t*w«w» O^HwwU K*ftttİ«r K « w m w M L «j«M» p w v " t « û « * « n « M K * « U « I İ V « 
IfİMVİn K j n ı u n u u » « O m ı«iMa|MM.« hsuv İMAMİİnMrl M x % i ) thdu«nV>AMK«İMrlü«nMÜft>Dd<>n. twtfe««lısH*rm İ M A b l a n m a s i 
v « y » 4İaAi«ıirilmM> h t a M M a u t o & * f c a n t ı f l a n u a a «anamıMAt b t t h â » u w » w k l » d < r . 

t^Hul iMİni sB «n»wlwrinv 

hdülkfluJil A K S U 
tç iybıa i »«kj ı» i ı 
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26.- istanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, bazı harcamaların vergi iadesi kapsamına alınıp 

alınmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'm cevabı (7/878) 

24-06-2003 
TÜRKtYBBCfYÜKMtLLBT MBCÜSİ BAŞKANUĞHIA 

Aşağıdaki «onilanmıiı Maliye Bakam Saym Kemal UNAKJTAN tarafından yazılı 
olarak cevaplindınimasım saygılarımla arz e d c ı m 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

âMttlSIİ 

2$-04-2003 tarih ve 7/451-1509 esas ÖO'IÜ tarafınıza tevcih edilen yazılı soru önergeme 
cevabtiuzı aldım.Buıada önce vergi iadesine tabi tutulacak mal guruplarım genişletmeye 
Bakmıılı|ınmn yetki*! yokken, 24-04-2003 tarihli ve 25088 »ayılı Re&tni Gaarte'de 
yayınlanan 193 sayılt Gelir Vergisi kamımın*»! mükerrer 121. maddesinde yapılan değişiklikle 
bu yetkilim Bakanlığuuza verildiğini ifad<e ediyorsunuz.Buna rağmen asıl soruma cevap 
akmftmış balunmflkta>-ıffl.Yani; 

1 Ücretlilerin aııl yekûn tesMİ eden temizlik, ziiccaciyc, tuhafiye, elektrik , telefon, 
su, ieyahat, yedek psrç^beyna eşya v.sM kısacası belgeledikleri tüm harcara alarmı 
vergi iadesi kapsamına almayı düşünüyor musunuz? 

2 Düşünmüyorum/ şu BTHİB gcçesrli olan beş kalem difindaki mal ve hizmetlerde 
(fış alımını teşvik etmeme dolayıtıyla) ciddi bir vergi kaybı olduğuna inanmıyor 
musunuz ü* 
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MAL tYF. BAKANLİĞİ 
Geftrter Genel MÜtf ttrfHgO 

SAYI : B,O7.0.CECO>I2^423*-I 

KONU Î Soru önerge*! 1ftÖ7.03 0 3 1 6 4 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İL.GÎ -Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının O3/O7/20O3 tarih ve A.01O. 
GNS.O.İO.OO,02-7/878.23İ>5y9171 »ayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Clüraoy Erol'un c*vapLandırıima#j için taraJûma tevcih 
ettiği 7/878-2395 esas nolu yazılı som Önergesinde yer atan hususlara ilişkin cevabımın 
aşagpda açıklanmıştır,. 

Konu ile ilgili, olarak daha önce Sayın Oürsoy Erol'un cevaplandırılması İçin «mfima 
tevcih ettiği 77461.-1 509 eaas nolu yazıt* «oru «Önergesine verilen cevabımızda da belirtildig;* 
üasere, 193 .«ayüı Gelir Vergi »t Kanununun 63'Onctt maddesinin birinci fıkracının 5 numara) t 
bendinde yer alan öjcel gider indirimine Ui*kin hukOm 09.04.2003 tarihli ve 4842 sayılı 
Kanunun 3?'net maddesiyle. 01.01,2004 tarihinden geçerli olmak Özere yürürlükten 
kaldırılmış olup, bunun yerine Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121'İnci maddesinde 
yapılan degî*iklikle ücretlilerde vergi indirimi müessese»! getirilmiştir. 

Gelir Vergisi Kmunutum uccetlftente vergi indirimi başlıklı mükerrer fSl'lnci 
maddesinde de Bakanlıgmuz» vergi mahsup ve iadesine tabi tutulacak mat ve hizmet 
alımlarını madd* metninde sayılanlarla sınırlı otmaksızın tespit etme yetki*, verilmiştir. 

Bu bağlamda, kayıt dısıtu önlemede etkili olacak »öz konusu soru oneı^ainde 
belirtilen gider tOrlerinin» ücretlilerde vergi indirimi kapsamına alınıp «tutmayacağı komt«ı* 
BafcanlıfiuKuzca değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Konunu bükümlerim- gttre mal ve hizmet alımları 
karsıhjBuMİa fatura veya benzeri belgelerin alınması yaoai %orunluhık olup. harcama 
kalemlerini genişleterek harcamalar kargılığımla belge almm&unt teşvik etmek tek babına 
etkin bir kayıt dışı ile mücadele yöntemi değildir. Yapılan harcamalar katısında helge 
alınmamasının kayıt dun vergi, kaybına neden olacağı şüphesizdir. Ancak, bunun bütçede ne. 
kadar bîr vergi kaybına neden olacağının. hesaplanması gerekir.. 

...,. ö t» yandan, kayıt dışı ekonomiyi önEemft acısından gerekti tedbirler kademeli olarak 
alınmakta olup. bu kapsamda, 04.072040 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan 
320 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği He birinci ve İkinci sınıf tüccarlar, kazancı 
b«*H ustılde tespit edilenler, defter tutmak «orunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı île 
vergiden muaf e&nann kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ite nihai tüketicilerden 
(Türkiye'de mukîm olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 
S.OO0.OOO.ÖOO.-Turk Lirasını asan tahsilat ve «demelerinin 01/09/2003 tarihinden itibaren 
banka veya özel rinana kıuumları aracı kıtanarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen 
dekovil veya hesap bildirim cetvelleri İle tevsi ki zorunlu hale getirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Keaftftl UNAKJ1AIS 
Maliye Bakanı 

/) 
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27.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Emniyet müdürlerinin kıdem ve terfi kıstaslarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/888) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

-Aşağıdaki sofularımın İçişleri Bakam SttAbdülkadlr Aksu tarafindan 
yızdı olarak oeva^andıolmasuH Anayasa'nm 98 ve îçtözüpı 96, maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

-Kamuoyu ve basına yansıyaa haberler karçısında, aşağıdaki 
somlarımın cevaplandırılmasını talep ediyorum; 

1) 2. sınıf emniyet müdürlerinin "kıdem listesi*» hangi ölçülere göre 
oluşturulmaktadır? 

2) Bu şekilde oluşturulan liste, 1. sınıf emniyet müdürleri listesine 
girecek müdürlerin terfike esas olusturmaktamıdır? 

3) **2. sınıf emniyet midürfi rütbcaindeld personelin kendi 
aralarmdıki kıdem sıraa" listesinin; 

254. sırasındaki kişinin, terfi listesinin 1. sırasına, 
!75. sırasındaki kişinin, terli listesinin 2. sırasına, 
22a. sırasındaki kişinin, terfi Listesinin 3. sırasına, 
308* sırasındaki Idşinin, terfi listesinin 4. sırasına, 
212. sırasındaki kişin in, terfi listesinin 5. şuasına, 
278. sırasındaki kişinin, terfi listesinin 6. sırasına, 
22& sırasındaki kişinin, terfi üstesinin 7. sırasına, 
271, sırasındaki kişinin, terfi üstesinin 8. sırasına, 
300. sırasındaki kişinin, terfi listeshtuı 9. sırasına, 
265, sırasındaki kişinin, terfi listesinin 10. sırasına; 
terfi ettirildiği ve "2. sınır emniyet müdürü rütbesinden 1. sınıf 

emniyet müdörü rttbesine terli edenler listesinin buna göre dustarulduğu 
yolundaki bilgiler doğrumudur? 
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T J C 

•bsutiye* Gassal Bfsktsstlitft 
Sayı j» .0* . , l .BOM.O.] i2 .04.01-^ 'V4^- 4 ^ O - S " * 2A-/07/2003 
Keenı: Yanl ı Soru < W g e ı î . 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

ÜJGİÎ TBMMBavkaolıgı'ıım03.07.2)003 tarihli v e » C A N K A R V İ D A.01.OMS.0.10.00.O2.239I 7/8SB-
2419/9196 aayıh y m . 

Konya Milletvekili Atilla KART tar*Jmd*n T-B.M.M, Baskaatıftma. «unulan ve lerafiffldan 
ysanlı atavik eevap(kuıdırılnnau istenilen «anı önergesinin (7/*»S) cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1- Emniyet Teşkilat* rittee terfi istemlerini dftjumleyeu. 4638 «ayılı kanonunun 1 inci maddcainde 
" Kıdem auaauuıl toajpitM 
«ota yökaak , «Seti uetlarmıa «aMiği kali*^oeWvatBbdwm*m 
«pMiiîi belinde ine aidi numarası daha kjapâk olanlar digarterine göre ladendi sayılırlar ** hokmft yur 
almaktadır. 

Aynı a»mandat 4638 sayılı kftaufl» »a$|ı alacak cdentılan Rlftbe terfi yeewanejsnBmm Kıdem 
SITOM baalıUı 16" «M» maddc»ıfanrW; 

Kdderu.*umM>ın teopitfode; 
a.) Butumdan ıfttbeye atanma tarihi ûoee atan, 
b> Aynı tarihte terfi edenlerden, bulnn4uklan rmbedeki zorunla «m az beldeme aâralerukde mbm$ 

cdduktan aon ftc yıl aidi netlantım ortalamam yokaek olam, 
«} Ski] notlarının saittigi halinde bulunduğu inmede ödül ve takıKmamssi fazla olan, 
d) Ödül v» talutfrnamelertn «ayıeaesHltei batinde ise sicil numarau daha kü#flbr elan, 

diflerina gptv den*. kıdemli seyriecağı Mktne bogjanmt* olu», bu Icıİtarier cef^eveamde kıdem tespiti 
yapılmaktadır- Ayrana, 4rt3* sayılı kanumnua 1 inci nişanesinde yer alan "Kıdem Sınan,. Enuuyct 
Genci MadibK&ftftnoc her yıl Mart ayında toplum Teşkilata dnjrorulur " nokınfl gereği har yit Mut 
aynada kıdem anası yaıyımlanmaktadır. 

2- Her yıl Mart aynıda. Teşkilata duyurulan. Kıdem «uaat liaieai yaymlandunsm sonra, ilgili 
pareanelm ladenlerini eOcileyeeek herhangi bir olunuuzluk lOmanu» halinde 2.Smıf Emniyet Mfidficfi 
ivmesinden t.Sımf Emniyet MüdttrO ffltbe*ine> terfi edecek personelin İadem mrasını «luşturcnakta ve 
bu liste De§crIcndHine Kurullarınca eaaa alramjttad»r. 

Ritme terfileri İle ilgili nmmmm »öre ladeni şansının yapılma» , bu kıdem sırasına uyularak 
ilipliterin takar teker de&erlendhitaıam ve efegnrtendUrme aanuennda kanon ve yönetmenlik Makamleri 
deâraltuaıaadsv terfi emmene lcaawveribnetoed£x 

3- Kıdem «ıraauun nasıl aluettmılacaA],. kanun ve yenebnenlik bAkOrulerine g&re nasu ve ne 
«eki İde oluşturulacağı yukarıda açıklanmıştır. 

Ancak, 2003 yılı Mart ayında. Teşkilatta. duyurulan kadem Idtapeıjpnda, sanıda kıdem saran 
belirtilen perMmclin «* 2.Suuf Emniyet MCkUbrO, fOlfensindeu l.Smıt Bramyet Müdürü ruthonne terfi 
edenler M listesinde balirtUen sıraya eöre farkhhgı belirtilmektedir. 

DiğC^ytlforda olduğu gibi 2003 yrirnd» d» SLSımf Emniyet MudörÛ râ*r*»indeo, 1 .Sınıf 
Emniyet Madara rütbesine kıdem mama* njBfe durumu gâröfûl^fck değerlendirme kurulu tarnlmdau 
terfi ettkilmaûne knrar verilen pcruooeltn, terfi İktesi de ladan snsnmn RÖre *kwtıtenmiçUr. 

Soru önergennde bdirtilco terfi «rslnroası, kıdem »ırasına göre karni kararutd» ycar d*n 
«trslnDD* olmayıp, 2003 yılı kıdem kitapçısında yor tda» mnâaam. ve Md«oe terfi «den peraoMİm k°J*y«» 
bBİunabiîmcsi için «lufumıian alfiıbetik mralanmnm bir karçıla»tjrılriMti»dhr.Listeye bakıldığımla d* 
anlafilacagt gibi oluşturulan alfabetik «tranm kural kararında yer alan terfi sualamattyl* bir ÜBJSÎ 
olmadıkı aniaytlacalctif. 

Önergede 200Î yılı kıdem tarannda 30«. namtuâaiâ kiçinm. terfi listesinin 4ju*asmd» yer 
sidiği irade emnmş ise dVt kıdem kitapcı&mm 30« inci sıradaki personelin tsrfi etmedi^ arttastlmısltır. 

T«rfl kuraltannda degerkmdirmeye «httan peraondro duranıu kidern mannıt gör* 
dcğerlcTMİİrilmi* ohtp, knrol kararında yer atan personelin isim Kalesi bu ludcm auauaa g»w 
dinlenmektedir. Yürûtûleo bu işlem kamu» ve yör*eta>erJik hükümlerine «fire yapıknaktadıt-

Bitjplerioûne ai7«derim. 

AKSU 
lçialeri Bskant 
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28.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, doktorların sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/893) 

Tömctve aovüK MILLET MBCLÎSI BAŞKM*.I£ZMA 

A*«Jtdakt cprulcr*tnmâajp>kBokon« torwf maVmAnayaaa'nm9fr üne*. TBMMtçttt*ttJB»»a»96 
ve 99 unet» nmdUbleriiNtaare yvurth olarak cevaf>lamdırrima*M'« saygı krımJa a r * « tor i» . 

htaHKAMACL 
CHPytatalya MİlfetveMJS 

T.C Vetrodaflertnın Sfl£ltk kısmetlerinden yererlomnoeı enayoseil ok* haktır. Amaafc «en 
dtteemlerdek* ekonomik kHar «ağlık htzmetlcrtndeu* yararlanmak isteyen yurttaetantıuzaekonomik 
oktrak büyük yük «(muttur. ©oVev yaptıktan haetaJnelerck* Utken*» zor şartlar*** bilerek Mjrmet 
«eren eV4vroriartm»x devlet k*dor actmaetz afeMMiiflar ve*anda#m eajfkjfc He %«lenmtaler ve bunun 
bedelini de «ezal şartlara ug^oyarafc Ödemeye «alışmaktadırlar. 

- S«jyat b»f devlet olan TJC. vata»da*ına toxmet veren ULVİ &ARIBAS ve onun fl>H»l benzer 
kametler «eren doktorlar eeaoJamlırrimaya devam edilecekler mf? 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Personel Genel MUdarlu&a 

ANKARA 

Say* : BIOOPEROİOOOOO i 0 1 7 *> ? '1 & ö 7 ' ** 3 
Konu: Yazıtı sora önergesi 

TÜRKİYE BÜYÖK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ÎIASİr. O3.O7.20O3 tarih ve A.01.0.GN8.0.10.00.02-7/893-243 8/9256 sayılı yasınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından tarafıma yöneltilen 
**Dr.Ulvi SARIBAŞ*ıtt oezajandmlmaaı ve doktorların sorunlarına" îjifkiri 7/893-
243679256 esa* sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunuttm 

Arz ederim. 

Bakan 
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Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından vcriloı «Dr.tlH SARIBAŞ'm 
cczahuırfurıimasj ve doktoran* »öranlntıı» BIfklnw yazalı som Önergesinin cevabuhr. 

SORULAR: 

T,C. Vatanda^annm saflık hJbmetkrindân yararlanma» anayasal bir haktır Ancak son 
dönemlerdeki ekonomik krk saglik hikmetlerinden yaralanmak îstenen ywrta$lanmtfa 
ekonomik olarak büyük yük olmuştur, Öflt*v yaptıkları hastanelerde ülkenin aaot şartlanm 
biterek hkmet veren doktorlanmı? Devlet kadar acımasız almamışlar vatandaşın «ağlığı ile 
ilgilenmeler ve bunun bedelini de cezai şartlara uğrayarak ödemeye çalışmaktadırlar, 

»Sosyal bir Devlet olan TC. vatandaşına hizmet veren Ulvi SARIBAŞ ve onun gibi 
benzer hizmetler veren doktorlar eemlandmlmay a devem edilecekler mî? 

CEVAPLAR: 

Antalya Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıktan ve Doğum Uzmaro olarak görev yapan 
0r.Ulv$ SARIBAŞ hakkında bugüne kadar Bakanlığımızca herhangi bir soruşturma 
yapılmadığı gibi adıgeçen tabibe herhangi bir «sem müeyyide de uygulanmamıştır 

Ancak adıgeçen 02.06.1998 tarihinde atandığı aynı Hastane Baştabip Yardımcılığı 
görevinden, ilgili Hastane Başhekimliğinin teklifi ve Valiliğin yasası ürerine 07.10. i 999 
tarihinde alınmış olup, Bakanlığın döneminde adıgcçen tabip aleyhine herhangi bir işlem 
yapılmamıştır, 

Aynca, Bakanlığımıza bap. sağlık kuram ve kuruluşlarında vatandaşlarımıza sağlık 
hizmeti sunan hiçbir personelimizin hakstz yete cezalandınîması gibi bir durum ^korura 
değildir. 

Oostermiş olduğunu?, ilgiye tefekkür ederim. 
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29.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde mahalli idereler-
den kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan personel geçişlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/898) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ayagıda yer alan sorulanıma Ba*bak*tk Sayın Recep Tayyij» Erdoğan 
tarafmdart yazalı olacak yamdanmasKU *ayg«lawmi* arx ederim. 

OYAN 
lamir Milletvekili 
CHP Grup Ba^anveklH 

1. Bilindiği gibi genel bütçeye dahil dairelere, katma batneli idarelere, döner 
»ertnayetere, İbatem, kefalet, »andıklarına, sosyal gOvenlîk kurumlatına, bütçelerin. 
yatmm ve/veya transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlara, mahalli idarelerden 
yapılacak memur nakli Devlet Personel Başkanlığı yo Maliye Bakanlıâuıın iznine 
rabidir Bura» gttre; * " * '" 

a) 58 ve 59 ocu tloldnnetier dönemlerinde mahalli idarelerden toplam kaç 
personelin diğer kamu kurum ve kuruiu&Uurırta nakli , konusunda İaân 
verilmiştir? 

h) han verilen personel saytauun kurumlar ve belediyeler itibariyle dagılırtu 
nasıldır 7 (Hangi belediyelerden hangi kurumlara geçiş için izin verilmiştir?) 

2, 58 ve 59 «ucu Hükümet dttaemtarinde mahalli idarelere {^Belediyeler v«t îl ÖsteJ 
idareleri) verilen açıktan atama iaunin «ayısı kaça*? Bu izinlerin mahalli idarelere 
darılımı her bir mahalli idare itibariyle nasıldır ? 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Versenet Başkanlığı 
Kjud.v» Kamu G6r.Dai.Bsk. y / » y j / 0 -
SAVI !B,OX1.DPB.O,10.07 * * * " • • i».,»«»,•,«•«».« 
KONVı SgzJjgLMHfS 

TÜRKİYE BCYOK MİLLET MKCLİS* BAŞKANLIĞINA 

tUGt: a) TBMM Ba$kanhjuun 03.07.2003 tarih ve KAN.KAJLMD^.01.0.ONS.0.10*00.02^7m$B-
2447/9322 sayılı yazıma:. 
b) Başbakanlığın 04.07.2003 tarih ve B.02.Ö.KKGXU2/106-196W3117 aaydı yazı». 
e) Devlet Personel Başkanlığının 14.07.2003 tarih ve B.02.1.DFB-0.7M6340 »ayak yam». 
d) Devlet Personel Başkanlığının 14.07.2003 tatil* ve B.02.1 DPB.G.l0.07/16339 aayılı 
yazısı. 

tarnir Milletvekili Sayın Oğuz OYAN'ın ilgi <a> yastı ekinde yer alan ve BaşJbakaahgut ilgi 
<b) yazısı İte intikal eden yazılı aoru CacrgCiri hakkında Devlet Personel Başknnhgızun İlgi (e) ve (d) 
yazıları île ilgili kurumlardan bilgi Istetiilrnit olup, istenen bilgilerin gelmesini müteakip yasalı soru 
ttaertfejânln. cevabı Makamlarınıza sunulacaktır. 

Bilfcİtısri ni*e ant ederim, 

Mehmet Ali: 
Devlet Bal 

Başbakan Yasiteneraı 
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30.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Boğazköy Baraji Prejesinin ek ödenek ihtiyacına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/899) 

25.6.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki «mprulunmıın Sn: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. HUml C3ÜLER 
ta.r*ftndan.jjaajt« olarak CAvaptanetırılmaaını »ayanlarımla «rz «dortm 

c^2 
Kemal OEMİREL 
Burs» Milletvekili 

Tanrım ve enerji «aktörlerinden birlikte yürütülen Bursa Ut Yenişehir ilçesi 
sınırları danlNnde bükmen pro£e kapsamındaki Bo$a%koy barajında dopolanacak 65 
milyon av* audan ovadaki 15123 hektarlık «lanın Bulanma*!,, Hçenin taşkınlardan 
korunma»! ve 10 MV Kurulu güçteki santral vasıtasıyla yılda ortalama ZO mUyon 
kilovat saat enerji Üretilmesi planlanmıştır. 

Öo&azkoy ıbarajı 23.0e.1ODt tarihi w» 124.32D.0OO.0OÖ T L kaaff. tmdttti İla 
TİSAM ır*s- Ve Sarı, A Ş . vrnilmistir. 13.12.1991 tarihimde i#e ıpaşlanımi» .olup, 
sözleşmeye göte 2 1 0 1 1 M 6 tarihinde bitmesi gereken \şin. sure uiatvmı I*» yeterli 
finansman «ağlandığı taktirde 01.10.2004 tarihinde brtirtlmeal planlanmıştır. Ancak. 
bugüna kadar barajın % 4 2 bıtirMebUmiallr. 

Proje 2003 yılt İçki tnnm «aktöründen 40.767 trilyon TL, enerji sektöründen da 
2,6 trilyon TL, oknak uzara lop4em S2L2S7 trilyon odonek ihtiyacı. teapiit adlimi* ancak. 
tarım «aktöründen SOO milyar TL» enerji aekittründen de 2.5 trilyon TL, olmak üısara 
topaam 3 trilyon TL ödenek talep edlirnislir. 2003 yık İçtin 1J5 triîyon ödenek verilmiş 
olup, ödenek yeıeı-Biztlgltnden şu anda bara] İnşaatı durmuştur. 

Bu «ebeple: 

• Projeni™ bir an onca ekonomiye kazandırılmamı, çmçtmtz: va sanayicimiz: için 
yaşamsal özelHigı olan bu barajın tanıamtanabilmeai va maaştın devamı iofn 
2003 yılında İhtiyaç duyulan ek Ödenek karşılanabilecek mi'? 

* 8 u projenin 2004 yılında bttmeai fcçin Bakanlık olarak r*e gibi oalıamalar 
yapmayı daaunöyoreurıuz.?' 

T .C. 
EftMBftJİ V E TABİ İ K A Y M A K L A R B A K A M U Ö I 

A n f t ı ı m a , P lanlama v a Koordlnaayon Kuru lu Baekarıl ı&ı 

Sayı : B . 1 S J Q N A P K . O . 2 3 J » O 0 - - f Z*t f -| •] 4 4 4 
Konu : Yaarık Soru Önergesi f f i y TEMMUZ 20 0 3 

TÜRK*YE a Ö Y Û K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

ILOİ; TÖ.ML M. BaskanttgI'IMn O3.07.2tH*a tarin ve A.01 O.GNS.O.1O-OO.0C2-7/399-
2<*Ofi/918& sayılı yazısı. 

Bursa MiHetvekHI Sayın Kemal O^rnlr^'in taranma «tevcih ettiği, /S&&&~24O0 esas 
«olu yazılı «oru önergesi T.S.M.iM. İç Tüzugû'nun 99'nou Maddesi gereği OSl Genel 
MüdürKigü'rtrfen alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gorKJerllmisttr. 

BMolleriinize arz ettitırim. 

A~ 
Dr. Mehmet Hilmi OÜL&R 

Bakan 
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T.B.M.M. B : 109 22 . 7.2003 O : 2 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMJREL'ıN 
YA2ILJ SO*U ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/8094409 ette i io lu 

Tarım ve enerji sektörlerinden birlikte yürütülen Bursa İli Yenişehir İlçesi sınırları 

dahilinde bulynan proje kapsamındaki Boğazköy Barajında depolanacak 66 milyon m3 

sudan ovadaki 15123 hektarlık alanın sulanması, ilçanin taşkınlardan korunması ve 

10 MV. Kurulu güçteki santral vasıtasıyla yılda ortalama 20 milyon kilovat saat enerji 

üretilmesi planlanmıştır. 

Boğazköy Barajı 23.091991 tarihî ve 124.320.000.000 TL kaşif badeli Ha TfSAN 

Ins. ve San. AŞ verilmiştir. 13,12,1991 tarihînde isa başlanmış olup, sözleşmeye göte 

21.011996 tarihinde bitmesi gereken işin, sûra uzatımı Ha yeterli finansman sağlandığı 

takdirde 0110.2004 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. Ancak, bugüne kadar barajın %42'si 

briiritebslmîştır 

Proje 2003 yılı için tarım sektöründen 48,757 trilyon TL, enerji sektöründen de 

2,5 trilyon TL, olmak uzara toplam 52,257 trilyon ödenek ihtiyaca tespit edilmiş ancak, tarım 

sektöründen 500 milyar TL, enerji sektöründen ele 2,5 trilyon TL* olmak üzere toplam 

3 trilyon TL ödenek talep edilmiştir, 2003 yılı için 1,5 trilyon ödenek verilmiş olup, ödenek 

yetersizliğinden şu anda baraj inşaatı durmuştur. 

8u sebeple; 

Projenin bir an önce ekonomiye kazandırılması, çfftçimiz va sanayicimiz için 

yaşamsal özelliği olan bu barajın tamamlanabilmesi ve inşaatın devamı İçin 2003 yılında 

ihtiyaç duyulan ak ödenek karşılanabilecek mi? 
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T.B.M.M. B : 109 22 . 7. 2003 O : 2 

Cevap 1 

DSİ Gana) Müdürlüöünce tarım ve enerji sektörlerinden birlikle yürütülen, Bursa U 
Yenişehir ilçesi sınırlan dahilinde bulunan proje kapsamındaki Boğazköy Barajında 
depolanacak 65 milyon m3 sudan ovadaki 15123 hektarlık alanın sulanması* ilçenin 
taşkınlardan korunması ve 10 MW kurulu güçteki santral vasıtasıyla yılda ortalama 
20 mayon küovataaai eneri üretilmesi planlanmıştır. Boğazköy Baraj İnşaatı 23,09,1991 
tarihinde ihale edilmiş ve 13.12,1991 tabiinde işe başlanılmıştır, 

Projeye 2ÖÛ3 yılı için tanm sektöründen 49,757 trilyon Tl ödenek talep edilmiştir. 
Ayrıca, projenin 5,360 trilyon TL ödenene enerji sektöründen da yatınm programına 
alınması İçin DPT Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulması bakımından konu DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından 12/09/2002 tarih ve 6571 sayılı yazı ile Bakanlığıma intikal 
ettirilmiş ve profe enerji yönü ile de programa alınarak tarım sektöründen 500 milyar TL, 
enerji sektöründen de 1 trilyon TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL ödenek ayrılabilmiştir.. 

Projeye 8 trilyon TL Have Ödeneğin temini hususu Bakanlığımın 03/07/2003 tarih ve 
B150APK0 21410 2005-10569 sayıl» yazısı Be Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığıma intikal ettirilmiştir Olumlu sonuçlanması halinde gereği yapılabilecektir 

Bu projenin 2004 yılında bitmesi İçin Bakanlık olarak ne gibi çalışmalar yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

DSİ Genel Müdürlüğünce 2004 yılı yatınm programı tasarısı cahsmatan 
sürdürülmekte olup, projenin 2004 yılı ödenek ihtiyacı Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığınca yayımlanacak olan *2004 Yılı Yatırım Programı Hazırlama 
Esasları" genelgesi çerçevesinde değerlendirilecektir. 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILIM 

109 UNCU BİRLEŞİM 

22 . 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 

* (10/8, 48) Esas Numaralı * Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
Meclis Araştırması Komisyonu 23.7.2003 Çarşamba 
22.7.2003 Sah Saat: 10.00 
Saat: 13.30 24.7.2003 Perşembe 

* Plan ve Bütçe Komisyonu Saat: 10.00 
22.7.2003 Sah * (10/29, 31) Esas Numaralı 
Saat: 14.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

23.7.2003 Çarşamba 
Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
109 UNCU BİRLEŞİM 22 . 7 . 2003 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/113), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici Ek 
Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/139), İçtüzüğün 37 nci Maddesine göre doğrudan 
Gündeme alınma önergesi. 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sCtfc 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

sCfck 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 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) 

(1) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan 
kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

14. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

15. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

17. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 Milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

18. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

19. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve fınans 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

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. - 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 
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53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

- 9 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

64. - 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) 

65. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

66. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

67. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tanmsal 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 
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87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekiİleri 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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

97. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 
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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. - Edirne 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'ın, 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) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) iki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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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) 
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 Kepenek'in, 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) 
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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) 

44. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) 

47. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

48. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 

49. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 

50. - 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) 

51. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

52. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

53. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

54. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın. eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) 

55. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

56. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

57. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

58. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

59. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

60. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in. sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 
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61. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
"Türkiye'nin Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

62. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

63. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

64. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

65. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına 
sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/338) 

66. - Ardahan Milletvekili Ensar öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

67. - 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) 

68. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

69. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) 

70. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köy işleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

71. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

72. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

73. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

74. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

75. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) 

76. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'da işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

77. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işçi çıkarmalarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

78. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

79. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

80. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 
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81. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 

bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 
82. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/356) 
83. - 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) 
84. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 

sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) 
85. - 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) 

86. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

87. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

88. - 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) 

89. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

90. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatma ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

91. - 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) 

92. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

93. - İzmir Milletvekili Enver öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

94. - 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) 

95. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

96. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

97. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

98. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köy işleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 
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99. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 

100. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

101. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

102. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

103. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

104. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/379) 

105. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

106. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

107. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

108. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

110. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemcrhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

111. - 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) 

112. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

113. - 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) 

114. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

115. - 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) 

- 1 8 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

116. - 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) 

117. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

118. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

119. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

120. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

121. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

122. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

123. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

124. - 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) 

125. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

126. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

127. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAĞ-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

128. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

131. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

132. - 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) 

133. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

134. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

135. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 
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136. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

137. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

138. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

139. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

140. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir 
iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

141. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

142. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

143. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı 
hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

144. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

145. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

146. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

147. - 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) 

148. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

149. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

150. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

151. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

- 20 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

155. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) 

156. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

157. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

158. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

159. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

160. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

161. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

162. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

163. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/440) 

164. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

165. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

166. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

167. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

168. - 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) 

169. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

170. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

171. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

172. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yaş haddinden emekli edilen sanatçılara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 

173. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kütüphanelerdeki personel eksikliğine ve 
personel atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 
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174. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

175. - 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) 

176. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

177. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, doğalgaz fiyatındaki artışa ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

178. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

179. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Furizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

180. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

182. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

183. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

184. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

185. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

186. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) 

187. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

188. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

189. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

190. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

191. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 
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192. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

193. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM 
binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

194. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 

195. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

196. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

197. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

198. - 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) 

199. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

200. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

201. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

202. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

203. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, BAĞ-KUR ve SSK prim borçları için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

204. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlanna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

205. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

206. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

207. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

208. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

209. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 

210. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 

211. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) 
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212. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 

mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) 

213. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

214. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

215. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

216. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

217. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

218. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

219. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 
bazı bölümlerinden mezun olanlann istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

220. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

221. - izmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

222. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

223. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

224. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

225. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, SARS hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) 

226. - 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) 

227. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

228. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

229. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 
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230. - 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) 

231. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve BAĞ-KUR'luların askerlik 
borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

232. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

233. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

234. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Ani harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

235. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

236. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

237. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

238. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

239. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

240. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

241. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

242. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

243. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

244. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

245. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

246. - 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) 

247. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

248. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 
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249. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

250. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Antalya İl Başkanının bazı kişilerin 
atamasını talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) 

251. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığının iş 
başvurusu anonsu yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) 

252. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

253. - 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) 

254. - 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) 

255. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin 
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/543) 

256. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

257. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

258. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

259. - 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) 

260. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

261. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

262. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

263. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

264. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

265. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına Öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 
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266. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

267. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

268. - 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) 

269. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

270. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

271. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

272. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

273. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan BAĞ-KUR'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

274. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı BAG-KUR sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

275. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında, memurlara 
yemek verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

276. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

277. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

278. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

279. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

280. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

281. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

282. - 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) 

283. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 
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284. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

285. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

286. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası Ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

287. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

288. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

289. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

290. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

291. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

292. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

293. - 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) 

294. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

295. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

296. - 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) 

297. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

298. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars TELEKOM abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

299. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

300. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

301. - 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) 

302. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 
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303. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

304. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim 
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/592) 

305. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

306. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

307. - 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) 

308. - İzmir Milletvekili İsmail Katmerci'nin, Altay takımının Süper Ligden düşmesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/596) 

309. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

310. - 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) 

311. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

312. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

313. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

314. - 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) 

315. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

316. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

317. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

318. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Yenişehir'de TMO'nun hububat alım 
zamanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

319. - 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) 

320. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide 
kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/608) 
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321. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
322. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
323. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 
324. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 
325. - Antalya Milletvekili Osman Ozcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 

yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
326. - Antalya Milletvekili Osman Ozcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya 

karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 

327. - Antalya Milletvekili Osman Ozcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

328. - Antalya Milletvekili Osman Ozcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

329. - Antalya Milletvekili Osman Ozcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

330. - Antalya Milletvekili Osman Ozcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

331. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

332. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

333. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

334. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

335. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

336. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

337. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

338. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

339. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

340. - Antalya Milletvekili Osman Ozcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

341. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

- 3 0 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

342. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/630) 

343. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

344. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

345. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

346. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

347. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

348. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

349. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

350. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

351. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

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

353. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK emeklilerinin doğum masraflarının 
karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

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

355. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

356. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın. Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

357. -Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin t̂ nerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri; 
Tanm, Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma 
tarihi: 28.4.2003) 

4. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları 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 )(*) 

5. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003) 

6. - 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)(*) 

7. - 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)(*) 

8. - 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) 

9. 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) 

10. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalfnın; 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) 

11. 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) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN Di GER İŞLER 
12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. X- Türkiye Cumhuriyeti 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. - 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

23. - 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hakimler 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) 

30. X- 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) 

31. X- 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) 

32. X- 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) 

33. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve 30 Milletvekilinin; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz 
ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması 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 ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/165) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma 
tarihi: 10.7.2003) 

_ 34 _ 109 UNCU BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

34. X- Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı ile Adalet ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/298) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

35. X- Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına 4 üncü Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/539) 
(S. Sayısı: 215) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

36. X- Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü 
Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 

37. X- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında 
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 217) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

38. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

39. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 

40. - Bazı Kanunlarda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/626) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi: 15.7.2003) 

41. - Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı: 224) (Dağıtma tarihi: 15.7.2003) 

42. - 15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: 
16.7.2003) 

43. - Ticarî İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 
234) (Dağıtma tarihi: 18.7.2003) 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 125) 

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile İçişleri, Tarım, Orman ve Köyişleri ve Adalet 

Komisyonları Raporları (1/407) 

T.C. 
Başbakanlık 13. 1. 2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG./196-279/295 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/262 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/266 Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus

lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/273 Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası 
Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/283 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Tür
kiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/290 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No, Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/293 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/300 Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında 

Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silâhlanma örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/308 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/312 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/319 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/327 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/420 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/446 Köy Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Aynı Kanuna Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı 

1 /489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/508 Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan 
Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı 

1/511 Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/530 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/541 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/555 İzmir Gaz ve Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/557 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

1/559 Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/560 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/561 Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/565 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/568 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/569 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı 
1/570 Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Mad

de ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/571 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/572 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
1/573 Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/579 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası 

Çalışma Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/591 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/598 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kir
liliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/600 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/605 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
1/613 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 

Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/648 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/649 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara 
ve Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/654 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 

1/655 Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/665 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/666 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Aşkabad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/667 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bel-
başı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getiril
mesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/671 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/680 Devlet Memurları Kanunu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzen

lenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/683 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Duşanbe'de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/687 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer 
Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/732 Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/735 Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 

Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/746 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/749 Karayolu Taşımalığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/750 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Kar

şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/761 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/766 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/771 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/783 Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

1/785 Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/786 Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/787 Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/788 Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/799 Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/802 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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/803 Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı 
1/804 İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısı 
1/810 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 

Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 

Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/827 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/829 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/830 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barış
çıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/831 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/833 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/834 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 
Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/852 Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/853 Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/855 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/867 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 

Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir 
İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/868 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/871 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Ulus
lararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/872 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/877 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (1NTELSAT) Anlaşmasının ve 
İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/881 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/890 Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin 
Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 125) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/894 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusun

daki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/909 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Ticaret Ekonomik ve 

Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/910 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel 

Ticarî, Ekonomik, Kültürel ye Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/911 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/915 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Haklan ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi: İnsan Haklan ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/916 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/917 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/918 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/924 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suç
luların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İş
birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/926 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

1/947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/954 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/957 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dip

lomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/958 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/962 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-

Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/964 Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/967 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasın

da Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/969 Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/974 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredil
mesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/977 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/982 Eşyanın Geçici İthalatına İlişkin İstanbul Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve 
Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/984 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/985 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/989 Marka Kanunu Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/991 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına Bağlı 

Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/992 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin 

Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/993 Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da ölümü Halinde Armatörün Sorum
luluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/994 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/995 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/996 Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1006 Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1007 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1008 Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

î/1013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil 
Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1014 Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/1017 Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleş

menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1018 Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1019 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1020 Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1022 Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1 /l 023 Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1026 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1027 Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleş

meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1028 Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
1/1029 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 

Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1033 Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Nihaî Senet, At

lantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları 
ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1038 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1039 Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1040 Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

TC. 
Başbakanlık 24. 12. 1999 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.11/101-1483/6438 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.11.1999 
tarihinde kararlaştırılan "Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Denizlerimizde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı eylemlerin izlenmesi, suçluların 
yakalanması ve yetkili makamlara teslim edilmesi görevi 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Kanunu ile, Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. 

Su Ürünleri Kanununda, ceza hükümlerini içeren 36 ncı madde ile bir çok suçlara hapis ve ad
li para cezası öngörülürken bazı suçlar için sadece adli para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. 

1971 yılında yürürlüğe girmiş bulunan Su Ürünleri Kanununda öngörülen hapis cezaları mik
tarı itibarıyla ve çoğu kez paraya çevrilerek ertelendiğinden caydırıcı olmaktan uzaktır. Para 
cezaları ise katsayıya göre yapılan artışlar da dikkate alındığında 1998 yılı için beş ya da on milyon 
liradan başlamakta olup yargılama masraflarını dahi karşılayamayacak durumdadır. 

Kolluk kuvvetlerince suçun tespitine yönelik olarak tutulan tutanağa itiraz edildiğinde mah
keme tarafından tutanak altında imzası bulunanlar dinlenilmektedir. Yargılama hukuku açısından 
gerekli olan bu işlem, kesintisiz olarak denizlerimizde kolluk faaliyetlerini sürdüren Sahil Güven
lik personelini mağdur etmekte, kamu hizmetinin aksamasına neden olmaktadır. 

Tüm bu işlemler sonunda sanıklara verilen ceza kamu vicdanını tatmin edecek nitelikte bulun
madığından personelin morali üzerinde olumsuz etkide bulunmakta, çalışma şevkini kırmaktadır. 
Verilen cüz'i miktardaki hapis ve para cezaları tecil edildiğinde olumsuzluk daha da artmakta; bu 
durum adlî ve idarî makamların personel, zaman ve yakıt israfına yol açmaktadır. 

Cezanın amaçlarından olan caydırıcılık bu tür cezalarla sağlanamadığından, suçlarda azalma mey
dana gelmemekte; bu cezalar, suçluları suç işlemekten alıkoyacağına adeta suç işlemeye teşvik etmektedir. 

Belirtilen sakıncaların ortadan kaldırılması için hazırlanan bu Tasarı ile 1380 sayılı Su Ürün
leri Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan yasak yöntemlerle avcılığa ve yabancılara iliş
kin hükümler dışındaki cezalar idarî para cezasına dönüştürülmüş ve ceza kesme yetkisi mülkî 
amirler ile; denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerine verilmiştir. 

Ayrıca 476 sayılı Karasuları Kanununu yürürlükten kaldıran 2674 sayılı Karasuları Kanunun
da "balıkçılık bölgesi" kavramına yer verilmediğinden, uygulamada çıkabilecek sorunları engel
leyebilmek maksadıyla Kanunun 21 inci maddesi yeniden düzenlenerek yürürlükteki 2674 sayılı 
Karasuları Kanunuyla uygunluk sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - 15.5.1964 tarihli ve 476 sayılı Karasuları Kanununu yürürlükten kaldıran 
20.5.1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları Kanununda "balıkçılık bölgesi" kavramına yer veril
mediğinden, 21 inci maddenin birinci fıkrası yeniden düzenlenerek 2674 sayılı Karasuları Kanunu 
ile uyum sağlanmıştır. 

Madde 2. - 1380 sayılı Kanunda yer alan hapis ve adlî para cezaları idarî para cezasına dönüş
türülürken, 19 ve 21 inci maddelerde yer alan suçlar ile Tasarıda mahkemeler tarafından verilmesi 
öngörülen 7, 13, 20 ve 22 nci maddelerdeki kararların alınması konusunda asliye ceza mahkemeleri 
görevlendirilmiştir. 

Madde 3. - a) Su ürünleri istihsali için ruhsat alınmasına, vize ettirilmesine, istenildiğinde il
gililere gösterilmesine ilişkin hükümlere aykırı hareket edenlere verilen adlî nitelikteki para 
cezaları, idarî para cezalarına dönüştürülmüş ve ayrıca ticarî amaç dışı veya spor maksadıyla su 
ürünleri istihsaline dair çıkarılacak yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edenlere idarî 
para cezaları öngörülmüştür. 
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b) Kanunun 7 nci maddesine göre genel, katma ve özel bütçeli idareler ile Devletin ve kamu 
iktisadî teşebbüslerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünlerine üreme ve istihsal yer
lerinin doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi veya buralardan 
kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi gibi üreme ve istih
sale olumsuz tesir edebilecek teşebbüslerde bulunulmadan önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
mütalaasına dayalı olarak ilgili mercilerden izin alınması zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması 
halinde verilen adlî nitelikteki para cezaları idarî para cezasına çevrilmiştir. 

Ayrıca, mahkeme tarafından faaliyetlerin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait olmak 
üzere istihsal yerlerinin eski hale döndürülmesine karar verilebilmesi öngörülmüştür. 

c) İzinsiz olarak su ürünleri üretme havuzu kurulması halinde idarî para cezası getirilmiş; mah
keme tarafından, faaliyetin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait olmak üzere tesislerin kal
dırılmasına karar verilebilme olanağı sağlanmıştır. Ayrıca yetiştirilen canlı ürünlerin Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca uygun görülecek bir su kaynağına salınması düzenlenmiştir. 

d) Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanılarak yapılan su ürünü avcılığına verilen hapis ve para 
cezalan artırılmıştır. 

e) Sulara zararlı madde dökülmesi ile ilgili hükümlere aykırı hareket edenlere verilen adlî para 
cezaları idarî para cezasına dönüştürülmüştür. 

f) Türk vatandaşı olmayan kişilerin iç sularımızda ve 2674 sayılı Karasuları Kanununda düzen
lenen karasularında su ürünü istihsal etmelerinin yasak olduğuna dair 21 inci madde hükümlerine 
aykırı hareket edilmesi halinde öngörülen hapis cezası değiştirilmeyerek Kanundaki haliyle aynen 
muhafaza edilmiştir. 

g) Akarsularda su ürünlerinin geçmesine engel olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engelleri 
yapanlara verilen adlî para cezaları idarî para cezasına dönüştürülmüştür. 

h) Su ürünleri istihsali ile ilgili yönetmelikle düzenlenen genel yasaklamalara uymayanlara 
verilecek adlî para cezaları idarî para cezasına dönüştürülmüş; su ürünlerinden yapılan insan 
gıdaları ile bunların sanayide kullanımına ilişkin yönetmeliklere aykırı hareket edilmesi halinde 
idarî para cezası verilebilmesi sağlanmıştır. 

i) Trol yasağı ile ilgili yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde öngörülen hapis cezası 
kaldırılmış; adlî para cezaları idarî para cezasına çevrilmiştir. Ayrıca, su ürünlerinin istihsalinde kul
lanılan ve 1380 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan gemiler ile her türlü malzeme, teç
hizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesisler gibi istihsal vasıtalarının müsaderesi kolaylaştırılmıştır. 

j) Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılmasına dair hükümlere aykırı hareket 
edilmesi halinde öngörülen adlî para cezalan idarî para cezasına dönüştürülmüştür. 

k) Balıkhanelerin kuruluşu ile ilgili hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde idarî para cezası 
öngörülmüştür. 

1) Su ürünü üreticilerinin ve istihsali ile uğraşanların yetkililere istenildiğinde bilgi ve belge 
vermemeleri halinde idarî para cezası öngörülmüştür. 

m) Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmî ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mah
sullerinin satılamayacağına dair hükümlere aykırı hareket edenlerin idarî para cezası ile cezalan
dırılması öngörülmüştür. 

n) 31 inci madde uyarınca yapılan denetimleri engelleyenlere idarî para cezası verilebilmesi 
öngörülmüştür. 
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Deniz vasıtaları, Su Ürünleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine göre tekne boylan esas 
alınarak sınıflandırılmış; Kanuna aykırı eylemlerin deniz vasıtaları ile işlenmesi halinde verilecek 
idarî para cezalarının tekne boyuna göre değişmesi sağlanmak suretiyle denge sağlanmıştır. 

Kanuna aykırı eylemlerin tekrarlanması halinde para cezasının iki misli olarak uygulanması 
öngörülmüştür. 

Madde 4. - İdarî para cezalarını kesme yetkisi mülki makamlara verilirken bu yetkilerin 
Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan görevlilere devredilebilmesine olanak sağlanmış, ancak 
denizlerde yetki devrinde karşılaşılabilecek sorunlar dikkate alınarak yetki doğrudan Sahil Güven
lik Komutanlığı bot komutanlarına verilmiş, bu şekilde görevlerin daha süratli ve verimli olarak 
yerine getirilmesine olanak sağlanmıştır. 

Aynı madde ile, idarî para cezalarına yedi gün içinde yetkili idare mahkemelerinde itiraz 
edilebilmesi öngörülmüş, itiraz esas ve usulleri düzenlenmiştir. 

Madde 5. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. - Yürütme maddesidir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 30.1.2003 
Esas No. : 1/407 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 24.12.1999 tarihinde 21 inci dönem 
TBMM Başkanlığına sunulan "Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", 
söz konusu dönemde sonuçlandırılamadığından 13.1.2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca Başkan
lığınıza Tasarının yenilendiği bildirilmiştir. Başkanlığınızca, 20.1.2003 tarihinde esas komisyon olarak 
Adalet Komisyonuna, tali komisyon olarak da Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Komis
yonumuza havale edilen Tasarı, Komisyonumuzun, 29.1.2003 tarihli beşinci toplantısında, Tanm ve 
Köyişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşmüştür. 

Tasarı ile Su Ürünleri Kanununa aykırı biçimde su ürünü elde edenlerin, caydırıcı biçimde 
cezalandırılmaları öngörülmekte, bu amaçla, bir taraftan ceza miktarları artırılarak günümüz koşul
larına uygun hale getirilirken diğer taraftan daha etkin ve verimli olacağı düşünülen idarî para cezası 
uygulaması başlatılmaktadır. 

Komisyonumuz, Tasarı üzerinde tali Komisyon olarak belirlenmiş olduğundan İçtüzüğümüzün 
23 üncü maddesi uyarınca sadece Komisyonumuzu ilgilendiren 1, 3 ve 4 üncü maddeler üzerinde 
esas komisyona görüşümüzün bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuz 1 inci maddenin uygun olduğunu esas komisyona bildirmeyi kararlaştırmıştır. 
Komisyonumuz 3 üncü maddenin çeşitli açılardan incelenmesini esas komisyona önermeyi 

kararlaştırmıştır. 
1. Para cezaları 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Tasarının amaçlarından biri de, para cezalarının artırılması 
suretiyle cezaların caydırıcı olmasının sağlanmasıdır. Ancak Tasarının TBMM Başkanlığına ilk 
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defa sunulmasının ardında üç yılı aşan bir zaman geçmiştir. Bu süre içinde para cezaları yine gün
celliğini yitirmiş ve Kanundaki mevcut cezaların bile altına düşmüştür. Dolayısıyla Komisyonumuz 
para cezalarının miktarlarının gözden geçirilmesini esas komisyona önermeyi kararlaştırmıştır. 

2. Balıkçılığın ve Balıkçıların Dengeli Korunması: 

Komisyon üyelerimizden bazıları, balıkçıların ve özellikle de küçük balıkçıların çok zor koşul
larda kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlamaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Balıkçılar 
sadece ailelerini geçindirebilecek kadar para kazanabilmekte olduklarından, ödemek zorunda 
kalacakları her ceza kendilerini çok zor duruma sokacaktır. Bu nedenle balıkçıları koruyan çeşitli 
önlemlerin de alınması; bu çerçevede kendilerine ucuz yakıt sağlanması, vergi muafiyetleri kap
samına alınmaları vs. gerekmektedir. Aksi takdirde ülkemizde geçimini bu yoldan temin etmekte 
olan ve durumları her geçen gün kötüleşen bu kesimin sorunları her geçen gün büyüyerek ülkemizin 
genel işsizlik sorununa eklenecektir. 

Soruna balıkçılık açısından bakan Komisyon üyelerimiz, bazı balıkçıların yasak avlanma yön
temleri kullanarak denizlerimizde balık bırakmadıklarını; bu balıkçıların yasak avlanma yöntem
lerinden mutlaka vazgeçirilmeleri gerektiğini, bu konuda cezaların artırılması da dahil her önlemin 
alınması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Komisyonumuz sonuçta her iki sorunun da aynı nedende kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır. 
Çünkü yasak avlanma yöntemi ile balık avlayanlar ve özellikle dip trolü yasaklarına uymayanlar, 
denizlerim izdeki balıklarımızın hızla tükenmesine yol açmakta; balık nesilleri bu bilinçsiz avlanma 
yüzünden yok olmakta ve sonuçta yasal avlanma ile balık avlayanlar da avlayacak balık 
bulamamaktadırlar. Yine teknolojinin gelişmesiyle denizden daha fazla ürün elde edilmesi olanaklı 
hale gelmekte, ancak bu durum denizdeki balıkları tüketmekte; ekolojik dengeyi bozmaktadır. 
Dolayısıyla yasaya uyulması halinde, denizlerimizdeki balık miktarı artacak ve trol ile avlanmaya 
da gerek kalmayacaktır. 

Komisyonumuzda yapılan açıklamalarda, yasalara uyan balıkçıların getirilen yasaklamaların 
yanında oldukları ve bu yasadaki düzenlemeleri en çok onların istediği ifade edilmiştir. 

Komisyonumuz bu görüşler doğrultusunda balıkçılık ve balıkçılar arasındaki dengenin gözetil
mesini esas komisyona önermeyi kararlaştırmıştır. 

Tasarının 4 üncü maddesi para cezalarının Sahil Güvenlik Komutanlığı Bot Komutanları tarafın
dan da kesilmesine olanak tanımaktadır. Maddeye göre cezayı derhal ve defaten ödemeyen ya da bu 
hususta teminat ve kefalet göstermeyen gemilerle diğer deniz vasıtalarının en yakın limana götürülecek
leri belirtilmektedir. Komisyon üyelerimizden bazıları maddenin düzenlemesine karşı çıkmışlardır. 

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının yetkilendirilmesi 

Bazı üyelerimiz, ceza kesme yetkisi bakımından çok başlılığa gidilmemesi gerektiği, bu neden
le mevcut uygulamanın sürdürülmesinin yerinde olacağı biçiminde görüş beyan etmişlerdir. 
Cevaben yapılan açıklamalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığının 24 saat fiilen görev başında olduğu 
ve cezalarda etkinliğin sağlanabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığının bu yetkiye sahip olması 
gerektiği belirtilmiştir. Balıkçılar, sivil yetkililerden çok Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarından 
çekinmekte ve yasak avlanmadan vazgeçmektedirler. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde personel, 
yetki ve donanım açısından da güçlendirilecek olan Sahil Güvenlik Komutanlığının para cezası kes
me yetkisine sahip olması, Tasarının öngördüğü amaçların gerçekleşmesinde etkili olacaktır. 
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2. Cezanın tahakkuku ile tahsili arasına bir süre konması 

Üyelerimizden bazıları, cezanın kesildiği anda üzerinde para bulunmayan balıkçıların mağdur 
olacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca korunmaya çok fazla ihtiyacı olmayan büyük balıkçıların teminat 
göstererek kurtulmaları olanağı varken bu teminâtı gösteremeyecek olan küçük balıkçıların mağ-
duruyeti söz konusu olacaktır. Bu nedenle ceza bir tutanakla kesilmeli ve kişiler bu cezayı, tıpkı 
trafik cezalarında olduğu gibi yedi gün içinde Maliye Bakanlığı veznelerine yatırmalıdırlar. 
Cevaben yapılan açıklamalarda bu uygulamanın caydırıcılığı azaltacağı ifade edilmiştir. 

Komisyonumuz, bu görüşlerin dikkate alınarak maddenin yeniden düzenlenmesini esas komis
yona önermeyi kararlaştırmıştır. 

Raporumuz, Adalet Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Kâtip 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 
Reyhan Balandı 

Afyon 
Üye 

Mehmet Sait Armağan 
İsparta 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
(Çekimserim) 

Üye 
Mehmet Siyam Kesimoğlu 

Kırklareli 
(Çekimserim) 

Üye 
Selami Uzun 

Sivas 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 

Başkan vekil i 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 
Üye 

Sıdıka Aydoğan 
İstanbul 

(Çekimserim) 
Üye 

Serpil Yıldız 
İzmir 

Üye 
Mehmet Sefa Sirmen 

Kocaeli 
(Çekimserim) 

Üye 
Abdullah Veli Şeyda 

Şırnak 

Üye 
Şükrü Önder 

Yalova 

Sözcü 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

(Çekimserim) 
Üye 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Üye 
Nusret Bayraktar 

İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 
(Çekimserim) 

Üye 
Şevket Arz 
Trabzon 

(Çekimserim) 
Üye 

Mehmet Erdemir 
Yozgat 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım.Orman ve Köyişleri Komisyonu 11.4.2003 

Esas No. : 1/407 
Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Tarım ve Köyişleri, İçiş
leri, Adalet bakanlıkları ile Türkiye Su Ürünleri Vakfı, Muğla Kültür Balıkçıları ve Su Ürünleri 
Yetiştiricileri Derneği, Orkinos Yetiştiricileri ve İhracatçıları Derneği ve Akua Kültür Derneği gibi 
sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı 10.4.2003 tarihli Komisyonumuz toplantısında 
görüşülmüştür. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; denizlerimizde Su Ürünleri 
Kanununa aykırı eylemlerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması görevinin 2692 sayılı Sahil 
Güvenlik Komutanlığı Kanunu hükümleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına verildiği, 1971 yılın
da yürürlüğe girmiş bulunan Su Ürünleri Kanununda öngörülen cezaların günümüz koşulları kar
şısında yetersiz kalması nedeniyle caydırıcı olmaktan uzak kaldığı, bu durumun kamu hizmetinin ak
samasına neden olduğu Komisyonumuz toplantısına katılan temsilciler tarafından ifade edilmiştir. 

Komisyonumuz, Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonucunda Tasarının 
maddelerinin müzakeresine geçilmesini oy birliğiyle kabul etmiştir. 

Kanun Tasarısının maddelerinin müzakeresi sonucunda; 

1-1971 yılında su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili uygulamaların yok denecek kadar az olması, 
yetiştiricilik faaliyetlerinin üretme havuzları ile nitelendirilmesi, su ürünleri yetiştiriciliğinin su 
ürünleri üretimimiz içindeki payının iç sulanmızdan elde edilen üretim miktarını geçerek önemli bir 
paya sahip olması nedeniyle Kanun Tasarısının 1 inci maddesinden önce gelmek üzere yeni bir 
madde eklenmiştir. 

2-Kanun Tasarısının 1 inci maddesi; Su Ürünleri Kanununun 21 inci maddesine yasal dayanak 
sağlamak ve su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen yabancı sermayeye bu alanda yatırım yapma 
imkanı sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiş ve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

3-Su ürünleri kontrol hizmetleri uygulamalarında farklı yorumları bertaraf etmek ve sadece av
cılığa ilişkin hususları belirtmek amacıyla çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilen 1 inci maddeden 
sonra gelmek üzere yeni bir 3 üncü madde eklenmiştir. 

4-Su ürünleri ile ilgili davaların daha çabuk sonuçlanması amacı ile çerçeve 2 nci madde, 4 ün
cü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

5-Su Ürünleri Kanununa aykırı hareket edenlerin ürünlerinin zaptına açıklık getirilebilmesi ve 
kontrol görevi verilen görevlilere idari para cezası verme yetkisi sağlanabilmesi amacıyla yeni bir 
5 inci madde eklenmiştir. 

6-Kontrol görevleri sırasında ortaya çıkan muğlaklıkları giderebilmek, zapt sonucunda 
satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayan su ürünlerinin sosyal yardım kurum
larına bağışlanması ve istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcıkta kullanılmasında sakınca 
görülmeyenlerin bilimsel kuruluşlara bağışlanması amacıyla yeni bir 6 nci madde eklenmiştir. 
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7-Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinde yer alan cezai hükümler, günümüz koşullarına uygun 
hale getirilerek 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

8-Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi idari para cezalarının tahsiline açıklık getirmek amacı ile 
yeniden düzenlenmiş ve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

9-Kanun Tasarısının 5 inci maddesi bu kanunun yayımı tarihinden itibaren doğacak hukuki 
boşluğu gidermek amacıyla yeniden düzenlenmiş ve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

10-Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ilyas Arslan 

Yozgat 

Üye 
Osman Özcan 

Antalya 
(8 inci maddeye muhalifim) 

Üye 
Ramazan Kerim Özkan 

Burdur 

Üye 
Yavuz Altınorak 

Kırklareli 
Üye 

Şefik Zengin 
Mersin 

(8 

Üye 
Necati Uzdil 

Osmaniye 

Başkanvekili 
Vahit Kirişçi 

Adana 
(5 

Üye 
Ahmet Ertürk 

Aydın 

Üye 
Mehmet Mehdi Eker 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Çerçi 

Manisa 
Üye 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

inci maddedeki Sahil Güvenlikle 
ilgili önergeye muhalifim) 

Üye 
Zülfikar Izol 

Şanlıurfa 

Üye 
Nail Kamacı 

Antalya 
inci maddeye muhalifim) 

Üye 
Mehmet Ali Suçin 

Batman 

Üye 
Selami Yiğit 

Kars 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ömer İnan 

Mersin 
Üye 

Cemal Uysal 
Ordu 

Üye 
Maliki Ejder Arvas 

Van 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 18.4.2003 

Esas No. : 1/407 

Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 20.1.2003 tarihinde tali komisyon olarak İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyiş-

leri Komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş olan "Su Ürünleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 17.4.2003 tarihli 16 
ncı birleşiminde, Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY ile Adalet, İçişleri ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
metni esas alınarak incelenip görüşülmüştür. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunca kabul edilen çerçeve 1 inci maddeyle değiştirilmesi 
öngörülen 1380 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "tatbik olunur" 
ibaresi "uygulanır" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunca kabul edilen çerçeve 7 nci maddeyle değiştirilmesi 
öngörülen 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin ikinci fıkrasında 
yapılan değişiklikle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerinin herhangi bir sebeple gecikmesi 
halinde tesis sahibinin mağdur olmaması amacıyla tesis sahibine de mahkemeye başvurma hakkı 
tanınmış, (j) bendinin sonuna yapılan ilave ile su ürünleri ile yapılan imalatların da mahkemece zapt 
ve müsadere edileceği hususuna açıklık getirilmiş, maddenin son fıkrasında yer alan "tespitini" 
ibaresi "işlenmesini" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunca kabul edilen çerçeve 8 inci maddeyle 1380 sayılı 
Kanuna eklenmesi öngörülen Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasının sonuna, Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonunda "Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerde kontrol alanları Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." şeklinde bir cümle ilave edilmiştir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 123 üncü maddesi uyarınca idarenin görevlerinin kanunla düzenlen
mesi zorunlu olduğundan, denizlerde genel bir kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığının 
görevleri de 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile düzenlenmiştir. 
Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesi ile de liman sınırları dışında kalan deniz alanlarında Su Ürün
leri Kanununa aykırı eylemlerin önlenmesi, izlenmesi, suçluların yakalanması, gerekli işlemlerin 
yapılması, yakalanan kişi ve suç vasıtalarının yetkili makamlara teslim edilmesi görevi Sahil 
Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına Kanun ile verilen yetkinin 
yönetmelikle geri alınması ya da kısıtlanması Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle söz konusu cümle 
fıkra metninden çıkarılmıştır. 

Tasan metninde yer alan tüm "müsadere olunur" ibareleri terim birliği sağlamak amacıyla 
"müsadere edilir" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunca düzenlenen şekli ile ay
nen kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
Üye 

Ömer Kulaksız 
Sivas 

(Toplantıya katılmadı) 

Başkanvekili 
Halil Özyolcu 

Ağrı 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Semi ha Öyüş 
Aydın 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Ahmet Güryüz Ketenci 

İstanbul 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 
Üye 

Mehmet Nuri Soygun 
Tekirdağ 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Kerim özkul 

Konya 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 22.3.1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 21 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 21. - Türk vatandaşı olmayan kişilerin su ürünleri istihsal etmek üzere 2674 sayılı 
Karasuları Kanununun 1 inci maddesinde yazılı karasularına veya iç sulara girmeleri ve bu sularda 
su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır." 

MADDE 2. - 1380 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 32. - Bu Kanunun 7, 13, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerindeki suçlara asliye ceza mah

kemelerince bakılır. Bu suçlarla ilgili takibat 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu 
hükümlerine göre yapılır." 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 
SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 22.3.1971 tarihli ve 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanununun 13 üncü maddesi, başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yetiştiricilik 
Madde 13. - Su ürünleri yetiştiricilik tesis

leri kurmak isteyenler, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından izin almak zorundadır. 

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ilişkin 
izinler; bu tesislere ait projenin sağlık, mem
leket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve ilmi 
bakımlardan mahzur taşımaması halinde Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığınca verilir. 

Kurulacak yetiştiricilik tesisleri için 4 ün
cü maddenin son fıkrası hükümleri tatbik 
olunur. 

Yetiştiricilikle ilgili usul ve esaslar Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir." 

MADDE 2. - Kanunun 21 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türk vatandaşı olmayan kişilerin su ürün
leri avcılığı yapmak üzere 2674 sayılı 
Karasuları Kanununun 1 inci maddesinde yazılı 
karasularına veya 4 üncü maddesinde yazılı iç-
sulara girmeleri ve bu sularda su ürünleri av
cılığında bulunmaları yasaktır." 

MADDE 3. - Kanunun 23 üncü mad
desinin (b) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Sağlık, memleket ekonomisi, sey
rüsefer, teknik ve bilimsel yönlerden bölgeler, 
mevsimler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşit
leri, ağırlık, irilik büyüklük gibi vasıflar 
bakımından konulacak yasak, sınırlama ve 
yükümlülükler yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 4. - Kanunun 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 32. - Bu Kanunda yer alan mah
kemece yerine getirilecek görevler zaruret 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
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bakımından konulacak yasak, sınırlama ve 
yükümlülükler yönetmelikle düzenlenir." 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

görülmeyen hallerde Sulh Ceza Mahkemelerin
ce 15 gün içerisinde evrak üzerinden inceleme 
yapılarak karara bağlanır. 

MADDE 5. - Kanunun 33 üncü maddesi, 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Koruma ve kontrol 
Madde 33. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile 
ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç-
suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen 
personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, 
gümrük ve orman muhafaza teşkilatları men
supları, belediye zabıtası amir ve mensupları, 
kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve 
korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının 
bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar 
heyeti üyeleri bu kanunla ve bu kanuna is
tinaden konulan yasaklardan dolayı, bu kanun 
kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası 
tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve 
elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 
34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile 
adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer 
alan hükümler çerçevesinde idari para 
cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler." 

MADDE 6. - Su Ürünleri Kanununun 34 ün
cü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir 

"Zapt edilen su ürünleri ve istihsal 
vasıtaları 

Madde 34. - Zapt edilen su ürünleri ve is
tihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler 
yapılır; 

a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerin
den insan tüketiminde veya sanayide kullanıl
ması mümkün, ancak muhakeme neticesine 
kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, 
en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu 
kuruluşlarında görevli veteriner hekim, 
hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabip
lerinden birine muayene ettirilir. 
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tihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler 
yapılır; 

a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerin
den insan tüketiminde veya sanayide kullanıl
ması mümkün, ancak muhakeme neticesine 
kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, 
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kuruluşlarında görevli veteriner hekim, 
hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabip
lerinden birine muayene ettirilir. 
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MADDE 3. - 1380 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 36. -Bu Kanundaki ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerdeki yasak, sınırlama 

ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir. 
a) 3 üncü maddenin; 
1. İkinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal edenler ile altıncı fıkrası 

gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürün
leri istihsal edenler yüz milyon lira, 
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Tüketiminde veya kullanılmasında sakın
ca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük 
maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı 
bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar 
heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık ar
tırma sureti ile satılır. 

Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış 
bedeli tahkikat sonucuna kadar adli mercilerin em
rinde olmak üzere maliye veznesine emaneten 
yatırılır. Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi 
halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir. 

Satılamayan veya muhammen bedel 
üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan 
tüketiminde kullanılması mümkün olanlar 
Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurum
larına bağışlanır. 

b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından 
sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine 
kadar yedieminde tutulur. 

Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahip
lenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakın
ca görülmeyenler on günlük süre sonunda mahal
lin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. 
Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakın
calı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır. 

c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal 
vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanıl
ması sakıncalı görülen, sanayide hammadde 
olarak kullanılması mümkün olmayan veya kul
lanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan 
su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır. 

Bu kanunla ve bu kanuna istinaden 
konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su 
ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara 
iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlem
ler yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 7. - Kanunun değişik 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 36. - Bu Kanundaki ve bu Kanuna 
göre çıkarılacak yönetmeliklerdeki yasak, sınır
lama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere 
verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir. 
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2. Üçüncü fıkrası gereğince, gemileri için ruhsat tezkeresi almayan gemi sahipleri veya 
donatanları bir milyar lira, 

3. Beşinci fıkrası gereğince, ruhsat tezkerelerini, talep vukuunda ilgililere göstermeyenler yir-
mibeş milyon lira, 

4. Yedinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edenler yüz 
milyon lira, 

İdarî para cezası ile cezalandırılır. 
b) 7 nci maddede belirtilen fiilleri ilgili mercilerden izin almadan yapanlara, fiilin içsularda ol

ması halinde bir milyar lira, denizlerde olması halinde iki milyar lira idarî para cezası uygulanır. 
Çıkarılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddeler zapt ve müsadere edilir. Ayrıca, faaliyetlerinin dur
durulmasına ve masrafları kendilerine ait olmak üzere, istihsal yerlerinin eski şekle döndürülmesine 
mahkemece karar verilir. 

c) 13 üncü maddenin; 
1. Birinci fıkrasına göre izin almadan su ürünleri yetiştiricilik tesisi kuranlar beşyüz milyon lira 

idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları kendilerine 
ait olmak üzere tesislerin kaldırılmasına, yetiştiriciliği yapılan canlıların Tarım ve Köyişleri Bakan
lığınca uygun görülecek bir su kaynağına salınmasına mahkemece karar verilir. 

2. İkinci fıkrasına aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler bir milyar lira idarî para cezası ile 
cezalandırılır ve tesisin zarar vermeyecek hale getirilmemesi halinde bu maddenin (c) bendinin (1) 
numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. 

d) İç sularda 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenler altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile birlikte beşyüz milyon liradan on milyar liraya kadar, aynı madde hükümlerine denizde 
riayet etmeyenler ise bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile birlikte bir milyar liradan yirmi mil
yar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

e) 20 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenler bir milyar lira idarî para cezası ile cezalan
dırılır. Suç, fabrika, imalathane ve atölye gibi tesis sahipleri ve bunların sorumlu kıldığı kişiler 
tarafından işlenildiği takdirde, iki milyar lira idarî para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyet
lerinin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale 
getirilmesine mahkemece karar verilir. 20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun kalktığı, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerince tespit edilerek mahkemeye bildirildiği takdirde, aynı 
mahkemece bu tesislerin yeniden faaliyetine izin verilir. 

f) 21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler iki yıldan dört yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal 
vasıtaları, zapt ve müsadere olunur. 

g) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler ikiyüz milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. 
Bu gibilerin faaliyetleri mahkemece durdurulur ve masrafları kendilerine ait olmak üzere engellerin 
kaldırılmasına karar verilir. 

h) 23 üncü maddenin (a) ve (b) bentlerine göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı 
hareket edenlere, beşyüz milyon lira idarî para cezası verilir. Suç konusu su ürünleri ve istihsal 
vasıtaları zapt ve müsadere olunur. Bu gibi su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler veya bunları 
imalatta kullananlar, işleyenler, muhafaza edenler, değerlendirenler ve ihraç edenler beşyüz milyon 
lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 
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a) 3 üncü maddenin; 
1. İkinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi al

madan su ürünleri istihsal edenler iki yüz elli 
milyon lira, 

2. Üçüncü fıkrası gereğince, gemisi için 
ruhsat tezkeresi almayan gemi sahipleri veya 
donatanları bir milyar lira, 

3. Beşinci fıkrası gereğince, ruhsat tez
kerelerini ilgililere göstermeyenler iki yüz elli 
milyon lira, 

4. Altıncı fıkrası gereğince ruhsat tez
kerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fık
rada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal 
edenler yüz elli milyon lira, 

5. Yedinci fıkrasına göre çıkarılacak 
yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket 
edenler yüz elli milyon lira idari para cezası ile 
cezalandırılır, 

Ayrıca üçüncü madde ile zorunlu kılınan 
ruhsat tezkeresini almadan elde edilen su ürünleri 
zapt ve mahkemece müsadere olunur. Yedinci 
fıkraya göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine 
aykırılık durumunda da aynı işlem uygulanır. 

Eylemin ruhsatsız gemilerle tekrarı halin
de avcılıkta kullanılan ağ, olta ve benzeri istih
salin gerçekleştirildiği araçlar zapt ve mah
kemece müsadere edilir. 

b) 7 nci maddede belirtilen fiilleri ilgili 
mercilerden izin almaksızın yapanlara, fiilin iç-
sularda gerçekleşmesi halinde bir milyar lira, 
denizlerde vuku bulması halinde ise iki milyar 
lira idari para cezası verilir. Çıkarılan kum, 
çakıl, taş ve benzeri maddelerin zapt ve mah
kemece müsaderesi ile ilmi ve teknik bakımlar
dan istihsal yerlerinin eski şekline döndürül-
mesinin mümkün olduğu durumlarda, masraf
ları yapanlara ait olmak üzere eski şekline dön-
dürülmesine karar verilir. 

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına ay
kırı olarak kurulduğu Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca tespit edilen tesis sahiplerine bir 
milyar lira idari para cezası verilir. Tesisin 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

a) 3 üncü maddenin; 
1. İkinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi al

madan su ürünleri istihsal edenler iki yüz elli 
milyon lira, 

2. Üçüncü fıkrası gereğince, gemisi için 
ruhsat tezkeresi almayan gemi sahipleri veya 
donatanları bir milyar lira, 

3. Beşinci fıkrası gereğince, ruhsat tez
kerelerini ilgililere göstermeyenler iki yüz elli 
milyon lira, 

4. Altıncı fıkrası gereğince ruhsat tez
kerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fık
rada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal 
edenler yüz elli milyon lira, 

5. Yedinci fıkrasına göre çıkarılacak 
yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket 
edenler yüz elli milyon lira idari para cezası ile 
cezalandırılır. 

Ayrıca üçüncü madde ile zorunlu kılınan 
ruhsat tezkeresini almadan elde edilen su ürünleri 
zapt ve mahkemece müsadere edilir. Yedinci fık
raya göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine ay
kırılık durumunda da aynı işlem uygulanır. 

Eylemin ruhsatsız gemilerle tekrarı halin
de avcılıkta kullanılan ağ, olta ve benzeri istih
salin gerçekleştirildiği araçlar zapt ve mah
kemece müsadere edilir. 

b) 7 nci maddede belirtilen fiilleri ilgili 
mercilerden izin almaksızın yapanlara, fiilin iç-
sularda gerçekleşmesi halinde bir milyar lira, 
denizlerde vuku bulması halinde ise iki milyar 
lira idari para cezası verilir. Çıkarılan kum, 
çakıl, taş ve benzeri maddelerin zapt ve mah
kemece müsaderesi ile ilmi ve teknik bakımlar
dan istihsal yerlerinin eski şekline döndürül-
mesinin mümkün olduğu durumlarda, masraf
ları yapanlara ait olmak üzere eski şekline dön-
dürülmesine karar verilir. 

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına ay
kırı olarak kurulduğu Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca tespit edilen tesis sahiplerine bir 
milyar lira idari para cezası verilir. Tesisin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 
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23 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket 
edenlere ise bir milyar lira idarî para cezası verilir. 

i) 24 üncü maddenin (b) fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelikteki dip trolüne ilişkin yasak ve 
tahditlere ve mükellefiyetlere aykırı hareket edenler iki milyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır 
ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtaları zapt ve müsadere olunur. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bor
daya alınmış durumda tespit edilenlerle, göz açıklıkları tayin olunan asgari ölçülerden küçük dip 
trolü ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar ile orta su trolünü veya kom
bine trolünü dip trolü olarak kullananlar hakkında, birinci fıkradaki cezalar hükmolunur. 

24 üncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini bilerek 
satanlar, nakledenler veya bunları imalatta kullananlar, işleyenler, muhafaza edenler, değerlendiren
ler ve ihraç edenler beşyüz milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca suç konusu su ürün
leri zapt ve müsadere edilir. 

j) 25 inci madde ile satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen su ürünlerini satanlara ve 
nakledenlere beşyüz milyon lira, imalatta kullananlara ise yediyüzelli milyon lira idarî para cezası 
verilir. Ayrıca, suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

k) 26 ncı maddeye göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere, beşyüz 
milyon lira idarî para cezası verilir. Ayrıca, suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

1) 28 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ilgililere zamanında ve doğru olarak vermeyen
ler, ikiyüz milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. 

m) 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenler, ikiyüz milyon lira idarî para cezası ile 
cezalandırılır. Suç konusu yasak vasıtalar zapt ve müsadere edilir. 

n) 31 inci madde hükümlerine göre yapılacak denetimleri engelleyenlere, ikiyüz milyon lira 
idarî para cezası verilir. 

Bu maddede yazılı idarî para cezaları, uzunluğu 12 metre dahil 22 metreye kadar olan gemiler 
için iki katı, 22 metre ve daha uzun gemiler için üç katı olarak uygulanır. 

Bu maddede sayılan suç konusu fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları iki misli olarak uy
gulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 



(Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale 
getirilmesi için 60 gün süre tanınır. Bu süre 
sonunda aykırılığın devam etmesi durumunda 
iki milyar lira idari para cezası verilir. Ay
kırılığın giderilmesi ya da tesisin faaliyetine 
son verilmesi için 30 gün süre daha verilir. Bu 
süre sonunda aykırılığın devam ediyor olması 
durumunda üç milyar lira idari para cezası ve 
tesisin mahkemece kapatılmasına karar verilir. 

13 üncü maddeye göre çıkarılan Yönet
melik hükümlerine aykırı hareket edenlere bir 
milyar lira idari para cezası verilir. 

d) 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler 
bir milyar lira idari para cezası ile cezalan
dırılır. İstihsal edilen su ürünleri ile aykırılığa 
neden olan eşya, alet, edevat, teçhizat zapt ve 
mahkemece müsadere olunur. 

e) 20 nci maddeye göre çıkarılan yönet
melikteki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere 
aykırı hareket edenler bir milyar lira idari para 
cezası ile cezalandırılır. Suç, fabrika, imalat
hane ve atölye gibi tesis sahipleri ve bunların 
sorumlu kıldığı kişiler tarafından işlenildiği 
takdirde, on milyar lira idari para cezası hük-
molunur. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurul
masına ve masrafları kendilerine ait olmak 
üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getiril
mesine mahkemece karar verilir. 

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden 
durumun kalktığı, Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı yetkililerince tespit edilerek mahkemeye 
bildirildiği takdirde, aynı mahkemece bu tesis
lerin yeniden faaliyetine izin verilir. 

f) 21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı 
hareket edenler beş milyar lira idari para cezası 
ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri 
ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal 
vasıtaları, zapt ve mahkemece müsadere olunur. 

g) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler 
beş yüz milyon lira idari para cezası ile cezalan
dırılır. Bu gibilerin faaliyetleri mahkemece dur
durulur ve masrafları kendilerine ait olmak 
üzere engellerin kaldırılmasına karar verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale 
getirilmesi için 60 gün süre tanınır. Bu süre 
sonunda aykırılığın devam etmesi durumunda 
iki milyar lira idari para cezası verilir. Ay
kırılığın giderilmesi ya da tesisin faaliyetine 
son verilmesi için 30 gün daha süre verilir. Bu 
süre sonunda aykırılığın devam ediyor olması 
durumunda üç milyar lira idari para cezası ve 
tesisin mahkemece kapatılmasına karar verilir. 

13 üncü maddeye göre çıkarılan Yönet
melik hükümlerine aykırı hareket edenlere bir 
milyar lira idari para cezası verilir. 

d) 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler 
bir milyar lira idari para cezası ile cezalan
dırılır. İstihsal edilen su ürünleri ile aykırılığa 
neden olan eşya, alet, edevat, teçhizat zapt ve 
mahkemece müsadere edilir. 

e) 20 nci maddeye göre çıkarılan yönet
melikteki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere 
aykırı hareket edenler bir milyar lira idari para 
cezası ile cezalandırılır. Suç, fabrika, imalat
hane ve atölye gibi tesis sahipleri ve bunların 
sorumlu kıldığı kişiler tarafından işlenildiği 
takdirde, on milyar lira idari para cezası hük-
molunur. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurul
masına ve masrafları kendilerine ait olmak 
üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getiril
mesine mahkemece karar verilir. 

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden 
durumun kalktığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
yetkililerince tespit edilerek mahkemeye bildiril
diği veya tesis sahiplerinin talebi üzerine mah
kemece belirlendiği takdirde, aynı mahkemece 
bu tesislerin yeniden faaliyetine izin verilir. 

f) 21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı 
hareket edenler beş milyar lira idari para cezası 
ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri 
ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal 
vasıtaları, zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

g) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler 
beş yüz milyon lira idari para cezası ile cezalan
dırılır. Bu gibilerin faaliyetleri mahkemece dur
durulur ve masrafları kendilerine ait olmak 
üzere engellerin kaldırılmasına karar verilir. 

(S. Sayısı: 125) 
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h) 23 üncü maddenin (a) bendi ile (b) ben
dinin birinci fıkrasına göre çıkarılan yönet
melik hükümlerine aykırı hareket edenlere, beş 
yüz milyon lira idari para cezası verilir, istihsal 
olunan su ürünleri zapt ve mahkemece 
müsadere olunur. Aykırılığın gırgır ağları ile 
avlanan balıkçı gemileri kullanılarak yapılması 
halinde, bu gemilerin sahip veya donatanlarına 
ceza iki misli olarak uygulanır. Suçta kullanılan 
gemiler ile gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat tez
kereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, 
ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri 
alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir. 

Aykırılığın bu kanuna istinaden bölgeler, 
mevsimler ve zamanlar bakımından konulacak 
düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, 
gemiler haricindeki istihsal vasıtaları da zapt ve 
mahkemece müsadere olunur. 

23 üncü maddenin (b) bendinin ikinci fık
rasına göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine 
aykırı hareket edenlere bir milyar lira idari para 
cezası verilir. 

i) 24 üncü maddenin (a) bendindeki belirtilen 
alanlarda trol ile su ürünleri istihsalinde bulunan
lar iki milyar lira idari para cezası ile cezalandırılır 
ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtaları 
zapt ve mahkemece müsadere olunur. 

24 üncü maddeye göre çıkarılan Yönet
melikteki dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve 
yükümlülüklere aykırı hareket edenler bir mil
yar lira idari para cezası ile cezalandırılır, istih
sal olunan su ürünleri zapt ve mahkemece 
müsadere olunur. Suçta kullanılan gemiler ile 
gerçek ve, tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; 
suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci 
defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, 
tekrarlanması halinde iptal edilir. Aykırılığın bu 
kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve 
zamanlar bakımından konulacak düzen
lemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, 
gemiler haricindeki istihsal vasıtaları da zapt ve 
mahkemece müsadere olunur. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

h) 23 üncü maddenin (a) bendi ile (b) ben
dinin birinci fıkrasına göre çıkarılan yönet
melik hükümlerine aykın hareket edenlere, beş 
yüz milyon lira idari para cezası verilir, istih
sal olunan su ürünleri zapt ve mahkemece 
müsadere edilir. Aykırılığın gırgır ağları ile av
lanan balıkçı gemileri kullanılarak yapılması 
halinde, bu gemilerin sahip veya donatanlarına 
ceza iki misli olarak uygulanır. Suçta kullanılan 
gemiler ile gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat tez
kereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, 
ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri 
alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir. 

Aykırılığın bu Kanuna istinaden bölgeler, 
mevsimler ve zamanlar bakımından konulacak 
düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, 
gemiler haricindeki istihsal vasıtaları da zapt ve 
mahkemece müsadere edilir. 

23 üncü maddenin (b) bendinin ikinci fık
rasına göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine 
aykırı hareket edenlere bir milyar lira idari para 
cezası verilir. 

i) 24 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen 
alanlarda trol ile su ürünleri istihsalinde bulunan
lar üç milyar lira idari para cezası ile cezalan
dırılır ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal 
vasıtaları zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

24 üncü maddeye göre çıkarılan Yönet
melikteki dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve 
yükümlülüklere aykırı hareket edenler iki mil
yar lira idari para cezası ile cezalandırılır, istih
sal olunan su ürünleri zapt ve mahkemece 
müsadere edilir. Suçta kullanılan gemiler ile 
gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; 
suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci 
defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, 
tekrarlanması halinde iptal edilir. Aykırılığın bu 
Kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve 
zamanlar bakımından konulacak düzen
lemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, 
gemiler haricindeki istihsal vasıtaları da zapt ve 
mahkemece müsadere edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve 
mevsimlerde dip trol ağlan denizde veya top
lanıp bordaya alınmış durumda tespit edilenler, 
göz açıklıkları tayin olunan asgari ölçülerden 
küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa ol
sun gemilerinde bulunduranlar ile orta su 
trolünü veya kombine trolü dip trolü olarak 
kullananlar hakkında, ikinci fıkradaki cezalar 
hükmolunur. 

j) 23 ve 24 üncü madde ile getirilen yasak, 
sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde 
edilen su ürünleri ile 25 inci madde ile satışı, 
nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen su 
ürünlerini satanlar, nakledenler veya bunları 
imalatta kullananlar, işleyenler, muhafaza 
edenler ve ihraç edenler beşyüz milyon lira 
idari para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca suç 
konusu su ürünleri zapt ve mahkemece 
müsadere edilir. 

k) 26 ncı maddeye göre çıkarılacak yönet
melik hükümlerine aykırı hareket edenlere, 
yediyüzelli milyon lira idari para cezası verilir. 
Ayrıca, suç konusu su ürünleri zapt ve mah
kemece müsadere edilir. 

1) 28 inci maddede belirtilen bilgi ve bel
geleri, ilgililere zamanında ve doğru olarak 
vermeyenler, ikiyüz milyon lira idari para 
cezası ile cezalandırılır. 

m) 29 uncu madde hükümlerine aykırı 
hareket edenler, ikiyüzelli milyon lira idari para 
cezası ile cezalandırılır. Suç konusu yasak 
vasıtalar zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

Bu maddede yazılı idari para cezaları, tam 
boyu 12 metre dahil 22 metreye kadar olan 
gemiler için iki katı, 22 metre ve daha uzun 
gemiler için üç katı olarak uygulanır. 

Bu maddede sayılan suç konusu fiillerin 
tekrarı halinde idari para cezaları iki misli 
olarak uygulanır. 

Suç konusu fillerin tekrarı, suçun tespit 
edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk 
cezaya konu suçun tekrar tespitini ifade eder." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve 
mevsimlerde dip trol ağları denizde veya top
lanıp bordaya alınmış durumda tespit edilenler, 
göz açıklıkları tayin olunan asgari ölçülerden 
küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa ol
sun gemilerinde bulunduranlar ile orta su 
trolünü veya kombine trolü dip trolü olarak 
kullananlar hakkında, ikinci fıkradaki cezalar 
hükmolunur. 

j) 23 ve 24 üncü madde ile getirilen yasak, 
sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde 
edilen su ürünleri ile 25 inci madde ile satışı, 
nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen su 
ürünlerini satanlar, nakledenler veya bunları 
imalatta kullananlar, işleyenler, muhafaza 
edenler ve ihraç edenler beşyüz milyon lira 
idari para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca suç 
konusu su ürünleri ile yapılan imalatlar zapt ve 
mahkemece müsadere edilir. 

k) 26 ncı maddeye göre çıkarılacak yönet
melik hükümlerine aykırı hareket edenlere, 
yediyüzelli milyon lira idari para cezası verilir. 
Ayrıca, suç konusu su ürünleri zapt ve mah
kemece müsadere edilir. 

1) 28 inci maddede belirtilen bilgi ve bel
geleri, ilgililere zamanında ve doğru olarak 
vermeyenler, ikiyüz milyon lira idari para 
cezası ile cezalandırılır. 

m) 29 uncu madde hükümlerine aykırı 
hareket edenler, ikiyüzelli milyon lira idari para 
cezası ile cezalandırılır. Suç konusu yasak 
vasıtalar zapt ve mahkemece müsadere edilir. 

Bu maddede yazılı idari para cezaları, tam 
boyu 12 metre dahil 22 metreye kadar olan 
gemiler için iki katı, 22 metre ve daha uzun 
gemiler için üç katı olarak uygulanır. 

Bu maddede sayılan suç konusu fiillerin 
tekrarı halinde idari para cezaları iki misli 
olarak uygulanır. 

Suç konusu fillerin tekrarı, suçun tespit 
edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya 
konu suçun tekrar işlenmesini ifade eder." 
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MADDE 4. - 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 3. - Bu Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan idarî para cezaları mahallin en 

büyük mülkî amiri ile denizlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı bot komutanları tarafından kesilir ve 
mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır. Mülki amirler ceza kesme yetkilerini 33 üncü mad
dede belirtilen görevlilere devredebilirler. 

Cezaların kesilme usulleri, makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü hususundaki usul ve esas
lar yönetmelikle düzenlenir. 

Cezayı derhal ve defaten ödemeyen, bu hususta teminat ve kefalet göstermeyen gemiler ve 
götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın limana götürülerek ceza ödeninceye kadar seyrüsefer 
ve faaliyetten men edilir. Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

idarî para cezalarına karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idare tarafından verilen cezanın yerine getirilmesini durdur
maz. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinden inceleme yapılarak karara bağlanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. - Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 

"EK MADDE 3. - Bu Kanunun 36 ncı 
maddesinde yer alan idari para cezaları mahal
lin en büyük mülki amiri ile denizlerde Sahil 
Güvenlik Komutanlığı bot komutanları tarafın
dan kesilir ve mahallin en büyük mal memur
luğuna yatırılır. Mülki amirler ceza kesme yet
kilerini 33 üncü maddede belirtilen görevlilere 
önceden ilan etmek şartıyla devredebilirler. 
Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerde 
kontrol alanları Tarım ve Köyişleri Bakanlığın
ca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Cezaların kesilme usulleri, makbuzların 
şekli, dağıtımı ve kontrolü hususundaki usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir. 

İdari para cezalarına karşı cezanın tebliğ 
tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yet
kili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. 
İtiraz, idare tarafından verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görül
meyen hallerde evrak üzerinden inceleme 
yapılarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen 
karar kesindir." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. - 1380 sayılı Kanuna 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 3. - Bu Kanunun 36 ncı 
maddesinde yer alan idari para cezaları mahal
lin en büyük mülki amiri ile denizlerde Sahil 
Güvenlik Komutanlığı bot komutanları tarafın
dan kesilir ve mahallin en büyük mal memur
luğuna yatırılır. Mülki amirler ceza kesme yet
kilerini 33 üncü maddede belirtilen görevlilere 
önceden ilan etmek şartıyla devredebilirler. 

Cezaların kesilme usulleri, makbuzların 
şekli, dağıtımı ve kontrolü hususundaki usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir. 

İdari para cezalarına karşı cezanın tebliğ 
tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yet
kili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, 
idare tarafından verilen cezanın yerine getiril
mesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen 
hallerde evrak üzerinden inceleme yapılarak 
karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar 
kesindir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
E Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof Dr. H. Y. Gökalp 

Kültür Bakanı 
M. 1. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. En. 
//. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Çay 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y Okuyan 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 

ve Tab. Kay. Bak.ve Başb. Yrd. 
M. C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 

Devlet Bakanı V. 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
M. A. Irtemçelik 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinden 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinden 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 125) 





Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 226) 

15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (1/643) 

T.C. 
Başbakanlık 9.7.2003 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-707/3196 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.7.2003 tarihinde kararlaştırılan "15.5.2002 

Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Bilindiği gibi, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun ile Basın 

Kanununda ve iki vergi kanununda değişiklikler yapan 15.5.2002 tarihli ve 4756 sayılı Kanunun 
geçici 1 inci maddesinde, halen görevde bulunan Üst Kurul üyelerinin bu Kanuna göre seçilecek 
yeni Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun; TRT Genel Müdürünün ise yeni Üst Kurul tarafından 
aday gösterilenler arasından Bakanlar Kurulunca yapılacak atama sonucunun Resmî Gazetede 
yayımlanmasına kadar görevlerine devam etmeleri hükme bağlanmıştır. 

4756 sayılı Kanunda, geçici 1 inci madde hükmüne yer verilmesiydi, 4756 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden süreçte Üst Kurulda görev yapmakta olan üyelerin 3984 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesindeki şartlar doğrultusunda yeni TRT Genel Müdür adaylarını belirlemesi 
gerekiyordu. 

Ancak, Yasama Organınca, TRT Genel Müdür adaylarının seçiminin halen görev yapmakta 
olan RTÜK üyelerinin yerine yeni Üst Kurul üyelerince yapılması tercih edildiği için geçici 1 inci 
madde hükmü getirilmiştir. 

4756 sayılı Kanunun yayımlanmasından önce TBMM tarafından kabul edilen ve sözü edilen 
geçici 1 inci maddeyi de kapsayan 4756 sayılı Kanun Cumhurbaşkanınca TBMM'ne tekrar görüşül
mek üzere geri gönderilmiş; bu arada TRT Genel Müdürünün görev süresinin sona ermesi üzerine 
TRT Genel Müdürlüğü için Üst Kurulca üç aday seçilip Bakanlar Kuruluna sunulmuş ve Bakanlar 
Kurulunca TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atama Cumhurbaşkanınca onanmıştır. Bu durumda söz 
konusu geçici maddede TRT Genel Müdürü ile ilgili hükme gerek kalmamıştır. 
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Ancak, Anayasanın 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Meclise geri gönderilen kanun
da yeni bir değişiklik yapılması halinde Cumhurbaşkanının değiştirilen kanunu Meclise tekrar geri 
gönderebileceği düşüncesiyle 21 inci Yasama Döneminde 4756 sayılı Kanunun hiçbir değişiklik 
yapılmaksızın kabul edilmesi tercih edilmiş ve geçici 1 inci maddedeki TRT Genel Müdürü ile il
gili bölüm metinden çıkarılmamıştır. 

Daha sonra da 4756 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin iptali için Anayasa Mahkemesine 
başvurulması ve yeni Üst Kurul üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yürürlüğünün durdurulması 
sebebi ile, yeni Üst Kurul üyeleri de atanamamaktadır. 

Üst Kurul üyelerinin atanmasına ilişkin madde ile ilgili yeni düzenlemenin tamamlanmasının 
3984 sayılı Kanunda yapılacak diğer değişikliklerle birlikte zaman alacağı; bu süre içinde geçici 1 
inci madde hükmü nedeniyle Üst Kurulca TRT Genel Müdür adayları belirlenememesinin ve aylar
dır vekaletle yürütülen TRT Genel Müdürlüğüne atama yapılamamasının anılan Kurumun hizmet
lerinin gereği gibi yerine getirmesini engelleyeceği dikkate alınarak ve 4756 sayılı Kanunun geçici 
1 inci maddesindeki TRT Genel Müdürü ile ilgili hükmün getiriliş gerekçesinin de ortadan kalkması 
sebebiyle bu Tasan hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Genel gerekçede belirtilen sebeplerle geçici 1 inci maddedeki TRT Genel Müdürü 

ile ilgili hüküm metinden çıkarılmış ve buna ilâveten mevcut üyelerin 3984 sayılı Kanunda belirtil
miş olan görevlerini yerine getirmelerinde tereddüt hâsıl olmayacak şekilde madde yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 16.7.2003 
Esas No. : 1/643 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 15.7.2003 tarihinde esas komisyon olarak Anayasa Komisyonuna gönderilen 

"15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/643)", Komisyonumuzun 16 Temmuz 2003 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Toplantıya Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay, RTÜK Başkanı Sayın Fatih Karaca ve diğer yet
kililer katılmışlardır. 

Tasarıyla; 4756 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesindeki TRT Genel Müdürü ile ilgili hüküm 
metinden çıkarılmakta; mevcut üyelerin 3984 sayılı Kanunda belirtilmiş olan görevleri, tereddüde 
yer vermeyecek şekilde yerine getirmeleri amacıyla, madde yeniden düzenlenmektedir. Mevcut 
düzenleme nedeniyle Üst Kurulca TRT Genel Müdür adaylarının belirlenemediği ve aylardır 
vekâletle yürütülen TRT Genel Müdürlüğüne atama yapılamamasının bu Kurumun hizmetlerini 
gereği gibi yerine getirmesini engelleyeceği dikkate alınarak ve 4756 Sayılı Kanunun geçici 1 inci 
maddesindeki TRT Genel Müdürü ile ilgili hükmün getiriliş gerekçesinin ortadan kalkması, 
sebebiyle bu Tasarının hazırlandığı gerekçesinde ifade edilmektedir. 

Komisyon Başkanı sunuşunda, yasanın getiriliş gerekçesinin doğru olduğunu, RTÜK Yasasın
da yapılacak geniş çapta değişikliğin ancak Anayasa değişikliği ile birlikte olacağını, bunun ise 
zaman alacağını belirterek TRT Genel Müdürünün atanmasının acil bir durum arz ettiğini böyle 
önemli bir kurumun başında vekâletle iş yürütmenin sorumluluk açısından doğru olmayacağını 
ifade etmiştir. 

Sayın Atalay sunuş konuşmasında, iletişim alanındaki bütün yasaların birlikte ele alındığını ve 
ilgili düzenleme çalışmalarının devam ettiğini; RTÜK Yasasının da bu çerçevede değerlendirildiğini 
ifade etmiştir. RTÜK Yasasında Anayasa Mahkemesince yürürlüğü durdurulan önemli maddeler 
nedeniyle, boşluk olduğunu ve en kısa sürede bu boşluğun doldurulacağını; geçici 1 inci Madde ile 
ilgili ise zaruret olduğunu belirtmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde aleyhte olarak; 
- TRT Genel Müdürünün seçimi kadar RTÜK üyelerinin seçiminin de önemli olduğu, bu 

konunun da kalıcı esaslara bağlanmasının ihtiyaç olduğu, konunun bütünlük içinde ele alınması 
gerektiği, 

- RTÜK'le ilgili etraflı düzenleme içinde bu konunun değerlendirilmesinin daha sağlıklı 
olacağı, 

- Bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesinde görülmekte olan davaya müdahale olarak al
gılanabileceği, 

Belirtilmiştir. 
Lehte olarak üyelerimiz, bu düzenlemenin zorunluluktan kaynaklandığını, yargıya müdahale 

edilmesinin söz konusu olamayacağını, bu düzenleme ile bir çözümsüzlüğün önünün açıldığını, 
TRT Kurumunun görevini gereği gibi yerine getirmesinin amaçlandığını ifade etmişlerdir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri oya 
sunulmuş ve Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda öncelikle görüşülmesinin 
önerilmesi oya sunulmuş ve Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

istanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Üye 
İlyas Sezai önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atıla Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Metin Kasıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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MUHALEFET ŞERHt 
"15.5.2002 tarih ve 4756 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasansf'na aşağıdaki nedenlerle muhalifiz. 
1. Geçici Madde ile ilgili münferit bir düzenleme yapmak yerine konu ile ilgili hukuka ay

kırılıkların tamamını giderecek veya en azından Üst Kurul yapısını daha sağlıklı ve objektif esas
lara bağlayacak bir düzenlemenin bir bütünlük içerisinde ele alınması daha gerçekçi ve hukuka uy
gun bir yaklaşım olacaktır. Nitekim Sayın Bakan da bu hususları dile getirerek, konu ile ilgili tüm 
hususlan içerecek böyle bir çalışmanın gerekliliğini ifade etmiş ve Ağustos ayında bu hazırlığın 
tamamlanacağını ve yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınacağını bil
dirmiştir. 

Böyle bir hazırlığın mevcut olmasına rağmen, söz konusu düzenlemenin getirilmesi, tutarlı 
görünmemektedir. 

2. Üst Kurul mevcut yapısına ilişkin düzenleme tartışmalıdır. 4756 sayılı Kanunla bu yapıyı 
değiştirmek üzere getirilmiş bulunan düzenlemenin yürürlüğü, Anayasa Mahkemesince durdurul
muştur. 

Bu durumda üst kurulun oluşumuna ilişkin esaslarla ilgili tartışma, bu kurulun seçeceği TRT 
Genel Müdürüne de yansıyacak; getirilen çözüm gerçek bir çözüm olmak niteliğini 
kazanamayacaktır. 

3. Anayasa Mahkemesinin oluşumu ile ilgili düzenlemenin yürürlüğünü durdurduğu bir 
kurulun, TRT Genel Müdürünün seçimi konusunda bu şekilde bir Kanun değişikliği ile yetkilen-
dirilmesi, hukuk devleti anlayışı ile de bağdaşacak bir durum değildir. 

Atilla Kart Uğur Aksöz Tuncay Ercenk 
Konya Adana Antalya 

Atila Emek İlyas Sezai önder Halil Ünlütepe 
Antalya Samsun Afyon 

Oya Araslı 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

15.5.2002 TARİHLİ VE 4756 SAYILI 
KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 

TASARISI 
MADDE 1. - 15.5.2002 tarihli ve 4756 

sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 1. - Halen görevde bulunan 
Üst Kurul üyeleri, bu Kanuna göre seçilecek 
yeni Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun, 
Resmî Gazetede yayımlanması tarihine kadar 
3984 sayılı Kanunda belirlenen yetki, görev ve 
işlemleri yerine getirmek üzere görevlerine 
devam ederler." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

15.5.2002 TARİHLİ VE 4756 SAYILI 
KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 

TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H.Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
M. Aydın 

İçişleri Bakanı V. 
M. V. Gönül 

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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Topluma Kazandırma Yasası Tasarısı ile İçişleri ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/640) 

T.C. 
Başbakanlık 7.7.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-703/3156 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.6.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Topluma Kazandırma Yasası Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Terör örgütleri tarafından kandırılarak toplumdan uzaklaştırılıp suç işlemeye yöneltilen bir 
kısım vatandaşlarımızı tekrar topluma kazandırmak amacı ile 5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı "Bazı 
Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun" yürürlüğe konulmuş ancak iki yıllık 
yürürlük süresinin bitmesi üzerine daha sonra 25.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 
Bu Kanunun 1 inci maddesi süreli, diğer maddeleri ise süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarih
ten 24.2.2000 tarihine kadar söz konusu Kanunun 1 inci maddesinin yürürlük süresinin uzatılması 
amacı ile çeşitli kanunlar yürürlüğe konulmuştur. En son çıkan 24.2.2000 tarihli ve 4537 sayılı 
Kanunun yürürlük süresi de 29.8.2000 tarihinde sona ermiştir. 

Gerek 29.8.2000 tarihinden sonra bu konuda yeni bir düzenleme yapılmamış olması, gerekse 
en son çıkan 26.8.1999 tarihli ve 4450 sayılı Kanunun kapsamının dar tutulması sonucunda bek
lenilen amaca yeterince ulaşılamamıştır. 

Bu süre içinde bir kısım örgüt mensupları Kanundan faydalanmak amacı ile örgütle ilgili olarak 
güvenlik güçlerine ve mahkemelere önemli bilgiler vermişlerdir. Ancak, gerek yürürlükte bu yön
de bir hükmün bulunmaması gerekse yaralama ve öldürme eylemlerine karışan terör örgütü men
supları ile örgütte amirlik ve kumandayı haiz olanların kapsam dışında tutulmuş olması sebebiyle 
bu şahıslar söz konusu Kanundan faydalanamamışlardır. Hatta bu şahıslann bir kısmı söz konusu 
Kanundan yararlanamayacaklarını anlayınca vermiş oldukları bilgileri daha sonradan reddetmişlerdir. 

Yakalandıktan sonra bilgi verme eğilimindeki birçok örgüt mensubu da nedamet eğiliminde ol
masına rağmen herhangi bir ceza indiriminden yararlanma ihtimali bulunmadığından nedametini 
açıkça dile getirmemekte ve bilgi vermekten kaçınmaktadır. Oysa önemli konumdaki bir örgüt men
subunun, örgütle ilgili olarak verdiği bilgilerle faili meçhul kalmış suçlar aydınlatılabilmekte ve ör
güt mensuplarının yakalanabilmeleri sağlanabilmektedir. 

Terör örgütleri tarafından işlenen ancak aydınlatılamadığı için faili meçhul kalan eylemler 
nedeniyle de mağdurlar Türkiye'de "etkili yargı yolu bulunmadığından" bahisle Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesine müracaat ederek Devleti ciddî miktarlarda tazminat ödemeye mahkûm ettirmektedirler. 

Yukanda belirtilen faydalan sağlayabilecek ve sakıncalan giderecek, toplumun huzuru ve milli 
dayanışma anlayışını temel alarak terör örgütü mensuplarının topluma yeniden kazandınlması ve top-
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lumsal huzur ve dayanışmanın güçlendirilerek devam ettirilmesini sağlayacak yeni bir kanun hazırlan
ması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Belirtilen ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan bu Kanun Tasarısında; 
kapsam önceki kanunlara nazaran mümkün olduğunca geniş tutulmuş, eksiklikler dikkate alınmış ve 
kolay anlaşılabilecek bir düzenlemeye yer verilmiştir. Aynca, 3216 ve 3419 sayılı kanunların isim
lerinin uzun olması ve amacı yeterince ifade etmemesi nedeniyle halk arasında "Pişmanlık Yasası" 
olarak adlandırıldığından, bunu önlemek, gerçek amacı yansıtmak ve halk arasında isminin doğru ifade 
edilmesini sağlamak için Kanunun adı "Topluma Kazandırma Yasası Tasarısı" olarak düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu madde amaç maddesi olup, Kanunun hazırlanma amacı düzenlenmiştir. 
Madde 2. - Bu madde kapsam ve tanım maddesi olup, birinci fıkrada Kanundan yararlanacak 

olan şahıslar sistematik olarak belirtilmiş, ikinci fıkrada ise Kanunda geçen terör örgütü teriminin 
tanımı yapılmıştır. 

Madde 3. - Madde ile bu Kanundan yararlanamayacak olanlar düzenlenmiştir. Buna göre; 
a) Her ne ad altında olursa olsun en üst seviyedeki yönetim biriminde yer almış olup, tamamı 

üzerinde etkili olacak şekilde terör örgütünü sevk ve idare edenler, bu Kanundan faydalanamayacaktır. 
Terör örgütlerinin yönetim organları birbirinden farklı yapılardan oluşabilmektedir. Bu yapılar; 

terör örgütünün tamamı üzerinde etkili olabilecek şekilde, örgütün temel politikalarının belirlen
mesi, uygulanacak terör eylemlerinin tespit edilmesi gibi konularda söz sahibi olan şahıslardan 
oluşmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütleri Genel Başkanlık, Lider, Emir, Genel Baş
kanlık Konseyi, Merkez Komite, Şura ve benzeri şekilde adlandırılan yapılanmalar ya da bir 
yönetim yapısı olmadan örgüt liderleriyle doğrudan irtibatlı bir grup tarafından yönetilmekte ve bu 
birimler, örgüt tarafından tespit edilen belli bir coğrafi bölgede veya faaliyet alanında değil, örgütün 
tamamı üzerinde etkin ve söz sahibi olmaktadırlar. Bu durumda olanlann bu Kanun hükümlerinden 
yararlandırılmaması amaçlanmıştır. 

b) Bu Kanun kapsamında kalabilecek kişilerin, haklarındaki hüküm kesinleşmeden önce 
beyanlarını reddetmeleri veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmak istemediklerini beyan et
meleri hâlinde bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. 

c) Maddede sayılan kanunlardan yararlananlar, bu Kanun kapsamına giren suçları yeniden iş
lemeleri hâlinde tekrar bu Kanundan faydalanamayacaklardır. Bu hâlde elbette ki tekerrüre ilişkin 
genel hükümlere göre ayrıca bir artırım yapılmayacaktır. 

Madde 4. - Madde ile; Kanunun uygulanma şartlan ve esasları düzenlenmiştir. Terör örgütü 
mensubu olup da bu Kanundan faydalanabileceklere uygulanacak cezasızlık hâli ile ceza indirimi 
miktarları ve bunların şartları belirtilmiştir. 

Maddenin (a) bendinde silâhlı mukavemet göstermeksizin kendiliklerinden veya vasıtalı tes
lim olanlardan yahut kendiliklerinden örgütten çekildiği anlaşılanlardan bu Kanundan yararlanmak 
istediğini beyan ederek terör örgütü tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyenlere başkaca bir şart 
aranmaksızın ceza verilmeyeceği düzenlenmiştir. Bu şahıslar kendiliklerinden veya vasıtalı teslim 
oldukları veya örgütten aynlma iradelerini açıkça beyan ettikleri ve kaçma şüpheleri de bulun
madığı için yargılamaları esnasında tutuklama tedbirine müracaat edilmeyecektir. 

Maddede bahsi geçen silâhlı mukavemet göstermeksizin kendiliklerinden veya vasıtalı teslim 
olmaktan maksat; bu şahısların güvenlik güçlerinin özel bir çabası olmaksızın kendiliklerinden yet
kili mercilere söz ve davranışlanyla teslim olma iradelerini göstermeleri veya bu iradelerini bir 
aracının yardımı ile gerçekleştirmeleridir. 

Maddenin (b) bendinde terör örgütü tarafından işlenen suçlara iştirak etmiş olup da silâhlı 
mukavemet göstermeksizin kendiliklerinden veya vasıtalı teslim olanlardan yahut kendiliklerinden 
örgütten çekildiği anlaşılanlardan bu Kanundan yararlanmak istediğini beyan edenlerin ceza in-
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diriminden faydalanacağı düzenlenmiştir. Ancak bunların söz konusu ceza indiriminden fay
dalanabilmeleri, belli şartlara bağlanmıştır. Buna göre bu bilgilerin; 

1. Terör örgütü içindeki konum ve faaliyetlerle uyumlu olması gerekir. Bu bağlamda, örgüt 
mensubunun; örgüte girişi, örgüt içindeki faaliyetleri, bu sırada tanıdığı diğer örgüt mensupları, 
amirleri ve bilebildiği kadar örgütün diğer mensupları ve eylemleri hakkında bilgi vermesi aranır. 

2. Doğruluğunun tespit edilmesi gerekir. Verilen bilgilerin doğruluğunun tespitinde bunların 
tamamının doğru olması gerekmeyip, çoğunlukla doğru olması yeterlidir. 

Maddede belirtilen şartlann yerine getirilmesi durumunda, verilecek ceza indirilecektir. Ceza in
dirimi miktarının belirlenmesinde, Türk Ceza Kanununun 29 uncu maddesinin son fıkrasında yazılı öl
çütler çerçevesinde, örgüt mensubunun vermiş olduğu bilgilerin önemi ve niteliği de dikkate alınacaktır. 

Maddenin (c) bendinde, yakalanmak suretiyle ele geçirilenlerin durumu düzenlenmiştir. Bu 
bentte de bilgi verme şartı aranmış, bilgi vermenin, hükmün kesinleşmesinden önce veya sonra ol
masına göre ikili bir ayrıma gidilmiş ve bu ayrıma göre yapılacak ceza indirimleri farklı şekilde 
düzenlenmiştir. Bu şahıslar kendi iradeleri dışında güvenlik güçlerinin özel çabası sonucu ele 
geçirildiklerinden, bunlar hakkında ceza indirimine gidilebilmesi için (b) bendinden farklı olarak, 
verdikleri bilgilerin terör örgütünün dağılmasına veya meydana çıkarılmasına yardım etmesi veya 
verdikleri bilgi ve belgelerle ya da bizzat gösterecekleri çaba ile terör örgütünün amaçladığı suçun 
işlenmesine engel olması şartı aranacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında; birinci fıkra hükmünün, terör örgütü mensubu olmayıp da; terör 
örgütü mensuplarına silah veya cephane tedarik edenler hakkında da uygulanacağı,ancak, maddenin 
birinci fıkrası kapsamına giren terör örgütü mensuplarına sadece barınacak yer gösteren veya erzak 
tedarik eden yahut başka yollardan yardım edenlere ceza verilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 5. - Bu madde ile; kötü niyetli açıklama ve tekerrür hükümleri düzenlenmiş olup, mad
denin birinci fıkrasında açıklamaların kötü niyetle yapılması veya delillerin uydurulması, bu suret
le de adliye ile güvenlik makamlarının fuzuli yere meşgul edilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. 
Fiilin başka bir suç oluşturması hâlinde dahi, ayrıca bu madde hükmüne göre faile beş yıldan az ol
mamak üzere ağır hapis cezası verilecek ve haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında bu Kanundan yararlandıktan sonra bu Kanun kapsamına giren suç
ları yeniden işleyenler hakkında özel bir tekerrür hükmü getirilerek bunlara verilecek cezaların yarı 
oranında artırılarak hükmolunacağı düzenlenmiştir. Böylece Kanundan yararlananların yeniden bu 
tür suç işlemelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Madde 6. - Madde ile; terör örgütü içindeki konum ve faaliyetleri ile uyumlu bilgi verdikleri 
tespit edilerek bu Kanundan yararlanan şahısların topluma uyum sağlamalarını ve bulundukları teh
likeli ortamdan uzaklaşmalarını kolaylaştırmak amacı ile Kanuna koruma tedbirleri eklenmiştir. 
Koruma tedbirlerinin uygulanmasında mahkeme kararının kesinleşmesi beklenmeksizin ilgilinin is
teği hâlinde gerekli görülen koruma tedbirleri ile kişinin topluma kazandırılması için her türlü ted
birin İçişleri Bakanlığı tarafından alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

Koruma tedbirlerinin neler olacağı ve ne şekilde uygulanacağı tadadi olarak sayılmamış, 
gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından çıkanlacak bir 
yönetmelikte düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 

İlgili kurum ve kuruluşların İçişleri Bakanlığının bu konudaki taleplerini gecikmeksizin yerine 
getirmeleri öngörülmüştür. 

Bu tedbirlerin uygulandığı kişilerle ilgili gizlilik kurallarına uyma zorunluluğu ve gizliliğin ih
laline sebep olanlara ilişkin cezaî düzenleme getirilmiştir. 

Koruma tedbirlerinin uygulanması için ihtiyaç duyulabilecek giderlerin İçişleri Bakanlığı büt
çesine konulacak ödenekten karşılanması imkânı getirilmiş ve bu ödenekle ilgili usul düzenlemesi 
yapılmıştır. 
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Kimlikleri değiştirilenlerin yeni kimliklerinin, konunun önemi ve gizlilik konusundaki ihtiyaç 
sebebiyle, sadece merkezi adli sicildeki kayıtlara işleneceği hükme bağlanmıştır. 

5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun ile 25.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı Kanun hükümlerin
den yararlananlar için daha önce alınmış bulunan koruma tedbirlerinin, yeniden müracaat edil
mesine gerek kalmaksızın devam edeceği öngörülmüştür. 

Madde 7. - Madde ile yetkili mercilere ve mahkemelere bilgi verildiği takdirde verilen bil
gilerin derhal ve gizlilik kaydı ile İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu 
suretle verilen bilgilerin kısa sürede değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılması amaçlanmıştır. 

Mahkemeye, verilen bilgi ve açıklamaların doğruluğunun İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla da araş
tırma; İçişleri Bakanlığına da mahkemenin yazısı üzerine konuyu inceleyip mahkemeye rapor ver
me zorunluluğu getirilmiştir. Böyle bir hükümle; bilgi ve açıklamaların doğruluğunun, uzmanlaş
mış bir birim tarafından değerlendirilmesi ve koordineli bir şekilde araştırılması suretiyle seri ve 
olumlu sonuç alınması hedeflenmiştir. 

Verilen bilginin doğruluğunun tespitinin, bizzat bilgi veren tutuklu veya hükümlünün katkıda 
bulunmasıyla mümkün olacağı hâllerde tutuklu ve hükümlülerin zabıta muhafazasına verilmesi uy
gulaması getirilmiştir. Bu ihtiyacın doğduğu durumlarda, araştırmayı yürüten makamın isteği, ilgili 
savcının talebi, tutuklu veya hükümlünün rızası ile hâkim önüne çıkarılması ve mahkeme kararı 
alınması gerekecektir. Zabıta muhafazasında kalınacak süreyi mahkeme belirleyecek ve bu süre her 
defasında dört günü, hiçbir surette onbeş günü geçemeyecektir. Hükümlü veya tutukluların ceza in
faz kurumu veya tutukevinden ayrılış veya dönüşlerinde sağlık durumları doktor raporu ile tespit 
edilecektir. Bu hüküm doğrultusunda; hükümlü veya tutuklu yeni bir suç iddiası için sorgulamaya 
tâbi tutulmayacak, sadece verdiği bilgilerin doğruluğunun belirlenmesi için gerekli araştırma 
hükümlü veya tutuklunun yardımıyla yürütülecektir. 

Aynı madde ile mahkemece gerekli görülürse infazın tehirine karar verilmek suretiyle bilgi 
veren ve açıklamada bulunanların korunması hedeflenmiştir. 

Maddede, Kanun hükümlerinden yararlananlar hakkındaki kesinleşmiş hükmün bir örneğinin, 
Kanunun diğer uygulamalarının yürütülmesi aşamasında yararlanılmak üzere İçişleri Bakanlığına 
gönderilmesi de hükme bağlanmıştır. 

Madde ile, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu gereği tanık koruma 
kapsamına girenlerin bu Kanundan yararlanmış kişiler olup olmadıklarının araştırılması da, müker
rer işlemlere yol açmamak bakımından hüküm altına alınmıştır. 

Madde 8. - Maddeyle, 25.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanun, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kendiliğinden örgütten çekildiği 
anlaşılanlar veya kendiliğinden veya vasıtalı teslim olanlar yahut yakalananların, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yetkili makam veya mahkemeye başvurarak Kanun hüküm
lerinden yararlanma isteğini beyan etmeleri ve daha önce şartları yerine getirmiş olmaları veya getir
meleri hâlinde, durumlarına göre, haklarında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir. 
Böylece daha önceki kanunlar kapsamında bulunmayan ancak önceki kanunların kapsamında olduğu 
düşüncesiyle beyan ve bilgi verenler veya yürürlükte bir kanun olmadığı için bu Kanunla düzenlenen 
hususlardan yararlanamayanların 4 üncü maddede düzenlenen şartlan durumlarına göre yerine getir
miş olmaları veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra altı ay içinde yerine getirmeleri 
durumunda hâl ve şartlarına göre bu Kanundan yararlanacakları hususu düzenlenmektedir. 

Madde 9. - Yürürlük maddesidir. Maddeye göre, Kanunun 4 üncü maddesi hükmü yayımı 
tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkacak, diğer hükümleri devamlılık arz edecektir. Böylece 
koruma tedbirlerinin devamlılığı sağlanacaktır. 

Madde 10. - Yürütme maddesidir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/649 16.7.2003 
Karar No. : 41 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, 7.7.2003 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Topluma 
Kazandırma Yasası Tasarısı", Başkanlığınızca, 8.7.2003 tarihinde esas komisyon olarak Adalet 
Komisyonuna; tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz, 
16.7.2003 tarihli 16 ncı toplantısında, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla 
Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı, terör örgütü üyelerinin topluma yeniden kazandırılması sağlamak amacını taşımaktadır. 
Tasarının tümü üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında Tasarının lehinde ve 

aleyhinde olmak üzere iki görüş ileri sürülmüştür: 

1. Tasarının Lehindeki Görüşler 

- Tasarı temel olarak iki ana amaç taşımaktadır. Bunların birincisi, yasadışı örgüt mensuplarına 
şefkat elinin uzatılması suretiyle toplumsal huzur ortamının sağlanması; ikincisi şehit annelerinin 
acılarının dindirilmesidir. 

- Tasarı kısa ve açık düzenlemeler içermektedir ve uygulama yeteneği son derece yüksektir. 

- Tasanda takdir yetkisi son derece kısıtlanmış durumdadır ve bu nedenle de keyfiliğe izin ver
memektedir. 

- Tasarıyla getirilen düzenlemelerle sadece suç işlememiş olanlara ceza verilmemekte; suç iş
lemiş olanlara işledikleri suçla orantılı olarak ceza uygulanmaktadır. Böylece cezasız suç kal
mamaktadır. 

- Bu Tasarı daha önceden çıkarılmış olan Pişmanlık Yasalarından farklıdır. Herşeyden önce 
Tasarının adı farklıdır. Daha önceden çıkan yasaların adının pişmanlık yasası olması, yasadan yarar
lananların sayısını azaltmıştır. Çünkü terör örgütleri liderleri üyelerini "pişman mı oldunuz ki tes
lim oluyorsunuz?" biçiminde telkinlerle yasadan yararlanmaktan vazgeçirmekteydiler. Yasanın 
adının "topluma kazandırma" olmasıyla, anlayış farklılığı ortaya konmuş olmakta ve bu telkinlerin 
önüne geçilmektedir. Amaç örgüt üyelerinin ve ailelerinin topluma kazandırılmasıdır ki bu ad, söz 
konusu amaca uygun düşmektedir. 

- Bu yasanın kapsamı daha önce çıkarılan yasalardan çok daha geniştir. Yasanın kapsamına gir
meyen örgüt mensupları (1) En üst düzey yöneticiler, (2) İfadelerini red eden ve yasadan yararlan
mak istemediğini beyan edenler, (3) Daha önceden benzeri yasadan yararlanan örgüt mensuplarıdır. 
Kapsamın geniş olması dolayısıyla çok daha fazla örgüt mensubunun yasadan yararlanmak is
teyeceği umulmaktadır. 

- Yasanın iki tür sonucu vardır : (1) Cezasızlık durumu ve (2) ceza indirimi. Terör örgütü üyesi 
olma dışında başkaca bir suça karışmamış olanlar ve mukavemet göstermeden teslim olanlar için 
cezasızlık durumu söz konusudur. Adları eylemlere karışmış olanlar da iki gruba ayrılmaktadır: (a) 
Kendiliğinden teslim olanlar, (b) Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilenler. Bu kişiler bulunduk
ları duruma göre farklı cezalara çarptırılacaklardır. Ancak ikinci grupta yer alanların, indirimden 
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yararlanabilmeleri için mutlaka örgütte bulundukları konum ve karıştıkları eylemler hakkında bilgi 
vermeleri gerekir. Böylece bir taraftan örgüt mensupları topluma kazandırıl irken diğer taraftan top
lum vicdanını rahatlatacak biçimde cezalandırma yapılmaktadır. 

- Yardım ve yataklık yapanlara da yardım eli uzatılmakta ve bunlar arasında da bir ayrım yapıl
maktadır. Giyecek ve yiyecek sağlayanların durumu ile silâh ve mühimmat sağlayanlar arasında ay
rım yapılarak cezalar buna göre düzenlenmektedir. 

- Dolayısıyla Tasarı bütün dengeleri gözeterek, toplumsal huzurun tesisine olanak tanımaktadır. 

2. Tasarının Aleyhindeki Görüşler 

- Tasarı herhangi bir toplumsal gereksinimden kaynaklanmamaktadır. 

- Tasarının mevcut sorunların çözümüne yönelik olduğu ya da sorunlan çözeceği beklenemez. 

- Şu an Ülkenin içinde bulunduğu altyapı bu tür bir düzenlemeye elverişli değildir. 

- Bu tür aflarla sorunlan çözmek mümkün değildir. Daha önceki yasalardan sadece 832 kişinin 
yararlanmış olması, bu düzenlemenin sorunlan çözemeyeceğini ispatlamış bulunmaktadır. 

- Tasannın adının farklı olması herhangi bir şeyi değiştirmeyecektir. 

- Tasan ihbarcılığı özendirmektedir ve insan onuruna aykın düzenlemeler içermektedir. 

- Düzenlemelerin caydırıcı olmadığı kesindir. 

- Taşandaki düzenlemeler azınlık için çoğunluğu feda etmektedir. 

Komisyon üyelerimizden bazıları, Tasarıdaki düzenlemeleri uygun bulmakla birlikte, bazı 
hükümlerin değiştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Terör örgütü mensubu olarak dağlara çıkan 
kişiler, bu ülkenin çocuklan ve kendi vatandaşlarımızdır. Bunların topluma kazandırılması son 
derece yerinde bir amaçtır. Ancak bu yasadan yararlanacak olanların, terör örgütü mensubu 
muamelesi görmeleri; bunlann adi suçlulardan ayrı yerde bulundurulmaları yanlıştır. Topluma 
kazandınlan bu kişilerin adi suçlu muamelesi görmeleri gerekir. Bilgi vermeyle ilgili düzen
lemelerin gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü söz konusu kişilerin çoğunun, örgütte olan bitenden 
haberi bulunmamaktadır. Hatta bunlar yanlarındaki birkaç kişinin kod adı dışında bilgiye de sahip 
değildirler. Dolayısıyla bu kişilerden bilgi vermelerini beklemek doğru değildir. Yasanın kapsamını 
genişleterek belirli bir düzeye kadar yöneticilerin de yasadan yararlanmalarının sağlanması, yasanın 
amacına ulaşmasında etkili olacaktır. 

Komisyonumuz, Tasarının tümü üzerindeki bu görüşmelerden sonra, Tasan ile gerekçesini uy
gun bulmuştur. Komisyonumuz Tasarı üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan İç
tüzüğün 23 üncü maddesi uyannca, Tasannın tümü üzerindeki Komisyon görüşünün esas komis
yona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştınlmıştır. Yapılan oylamada, esas komisyona, Tasarının 
tümü üzerindeki Komisyonumuzun olumlu görüşünün bildirilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 
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Raporumuz Adalet Komisyonuna 

Başkan 
Tevfik Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 
Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 
Üye 

Sıdıka Sarıbekir 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Serpil Yıldız 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

(Muhalifim) 
Üye 

Abdullah Veli Şeyda 
Şırnak 

sunulmak üzere arz olunur. 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Üye 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Erdemir 

Yozgat 
(Muhalifim) 

Kâtip 
Muharrem Tozçöken 

Eskişehir 
Üye 

Reyhan Batandı 
Afyon 
Üye 

Mehmet Sait Armağan 
İsparta 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet S. Kesimoğlu 

Kırklareli 
(Muhalifim) 

Üye 
Selami Uzun 

Sivas 

Üye 
Şükrü önder 

Yalova 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/640 18.7.2003 

Karar No. : 33 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 8.7.2003 tarihinde tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna, esas komisyon 
olarak da Komisyonumuza havale edilmiş olan "Topluma Kazandırma Yasası Tasarısı", Adalet 
Bakanı Sayın Cemil Çiçek ve İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu ile Adalet ve İçişleri bakan
lıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin de katılmalarıy
la Komisyonumuzun 17.7.2003 tarihli 27 nci toplantısında İçişleri Komisyonunun olumlu görüşünü 
belirten raporu da dikkate alınarak incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (o) bendinin 1 ve 2 numaralı bentleri, 
bu maddede sayılan suçlara karşılık hükmolunan cezalar arasında orantı sağlamak, daha ağır suça daha 
ağır ceza, daha hafif suça daha hafif ceza verilmesini temin etmek amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri, Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Toplantıya katılmadı.) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Başkanvekili 
Halil Özyolcu 

Ağrı 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

(Tasarının tümüne karşı 
oyumuz var.) 

Üye 
Semiha Oyuş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Güryüz Ketenci 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı.) 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Toplantıya katılmadı.) 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Muhalifim) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 
(Muhalifim, muhalefet 

şerhim eklidir.) 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Yasanın tümüne muhalifim, 
muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 235) 



— 9 — 

MUHALEFET ŞERHİ 
21. Yüzyıl, insan hakları, hukuk ve demokrasi değerleri; barış, güvenlik ve refah ortamının 

temelini oluşturmaktadır. Irak'ta ki son gelişmeler ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylık 
sürecinde alacağı yol ile önümüzde tarihi fırsatlar bulunmaktadır. Bunların en başında da barış ve 
güvenlik ortamının sağlanması gelmektedir. Şu anda ülkenin içinde bulunduğu alt yapı, toplumsal 
barış ve millî dayanışmayı her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır. 

Gelinen noktada artık beyaz bir sayfanın açılmasının zamanı gelmiştir. Bunun ilk adımı, 
ayırımsız ve koşulsuz genel bir siyasal affın yürürlüğe konulmasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde "siyasal a f ların birçok örneği vardır. Cumhuriyetin kuruluşun
da dahi, "devlete karşı işlenen suçlar" için af çıkartılmıştır. 

Mevcut yasa tasarısı bir af niteliğinde olmadığı gibi, infazda ceza indirimi de değildir. Ve bu 
düzenlemenin caydırıcı bir özelliği de bulunmamaktadır. Bu tasan ihbarcılığı da özendirmekte ve 
bu durumun yeni gerilimlere yol açacağı unutulmamalıdır. Tasarının adının farklı olması, geçmişte 
uygulanan fakat sonuç vermeyen pişmanlık yasalarından daha farklı bir yasa olduğunu göstermez. 

Mevcut yasa tasarısını, taşıdığı ağır uygulama şartları nedeniyle uygulanabilirlilik kabiliyeti 
yok denecek kadar azdır. 

Bu nedenle tasarının amaca yeterince hizmet etmeyeceği anlaşıldığından muhalifim. 
Esat Canan 

Hakkâri 

MUHALEFET ŞERHİM 
Topluma kazandırma Yasa Tasarısı ile Kuzey Irak'ta bulunan silahlı terör unsurlarının etkisiz 

kılınması yerine Türkiye'ye tahliyesi, ihracı sağlanmak istenmektedir. Bu itibarla terör ithali an
lamına gelecek ve dış güçlerin istemi doğrultusundaki tasarıya karşıyım. 

Adı topluma kazandırma yasası olsa da esas itibariyle bir pişmanlık yasası ve af yasası melezi 
olan bu yasanın benzerleri daha önceleri beş altı defa çıkarılmıştır. Beklenen yararı sağlaması bir 
yana bu tür önlemler terörü genişleme eğilimini taşımakta ve teröre cesaret vermektedir. Kaldı ki 
konjonktürel koşullar böyle bir yasanın çıkması için uygun değildir. 

Ülkemizde çok sayıda insanımız terör mağdurudur. Çok sayıda insanımız yakınlarını kaybet
miş, çok sayıda insanımız şehit olmuştur. Böyle bir yasa tasarısı terör mağdurlarını rencide edici 
nitelikte olduğu gibi toplumsal vicdanı da kanatacak niteliktedir. 

Yasa hiçbir şekilde sosyal boyut içermemektedir. Terör yüzünden evlerini, köylerini terk 
ederek büyük kentlerin varoşlarına sığınan terör mağdurlarını koruyucu hiçbir hüküm taşımamak
tadır. Köye dönüş projesinin hızlandınlması ile ilgili bir hüküm bulunamamaktadır. Teröre kaynak 
olan işsizliğe çare bulunmamıştır. Dolayısıyla sosyal yönü ve rehabilite edici hiçbir özelliği ol
mayan yasayla teröre karşı mücadele etme olanağı yoktur. 

Yasa tasarısı şimdiye kadar çıkarılmış en kapsamlı tasarıdır. Örtülü af niteliğindedir. Herhangi 
Avrupa Birliği ülkesinde bu kadar sık çıkanlmış af yoktur. Bu yasa tasarısıyla ayrıca PKK-KADEK 
örgütü mensupları yanı sıra, insanlan domuz bağıyla bağlayarak evlerin zeminine diri diri gömmek 
suretiyle tüyler ürpertici vahşi cinayetler işleyen Hizbullah örgütü mensupları da, ülkemizin seçkin 
aydınlarını Sivas'ta topluca cayır cayır yakan katliam sanıkları da affedilmektedir. 

Yasanın tümüne muhalifim. 
Orhan Er aslan 

Niğde 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TOPLUMA KAZANDIRMA 
YASASI TASARISI 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, siyasî ve 

ideolojik amaçla suç işlemek için kurulmuş 
terör örgütleri mensuplarının topluma yeniden 
kazandırılması, toplumsal huzur ve dayanış
manın güçlendirilerek devam ettirilmesidir. 

Kapsam ve tanım 
MADDE 2. - Bu Kanun; 
a) Terör örgütü mensubu olup silâhlı 

mukavemet göstermeksizin kendiliklerinden 
veya vasıtalı teslim olanlar yahut kendiliklerin
den örgütten çekildiği anlaşılanlar ile yakalan
mak suretiyle ele geçirilenlerden, terör örgütü 
tarafından işlenen suçlara; 

1. İştirak etmeyenler, 
2. İştirak edenler, 
b) Terör örgütü mensuplarına, hal ve sıfat

larını bilerek barınacak yer gösteren veya erzak 
veya silah ya da cephane tedarik eden yahut 
başka yollardan yardım edenler, 

Hakkında uygulanır. 
Bu Kanunda geçen terör örgütü terimi; 

siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek üzere 
kurulmuş 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel 
kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silâhlı 
cemiyet, çete, silâhlı çete veya gizli ittifakı 
kapsar. 

Kanundan yararlanamayacaklar 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümleri; 
a) Her ne ad altında olursa olsun en üst 

seviyedeki yönetim biriminde yer almış olup, 
tamamı üzerinde etkili olacak şekilde terör ör
gütünü sevk ve idare edenler, 

b) Bu Kanun kapsamında kalmakla birlik
te, hükmü kesinleşmeden önce hâkim huzurun
da daha önceki beyanlarını reddeden veya bu 
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteme
diğini beyan eden failler, 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TOPLUMA KAZANDIRMA 
YASASI TASARISI 

Amaç 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam ve tanım 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanundan yararlanamayacaklar 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) Haklarında bu Kanun ile 5.6.1985 tarih
li ve 3216 sayılı, 25.3.1988 tarihli ve 3419 
sayılı, 21.3.1990 tarihli ve 3618 sayılı, 
26.11.1992 tarihli ve 3853 sayılı, 28.2.1995 
tarihli ve 4085 sayılı, 26.8.1999 tarihli ve 4450 
sayılı, 24.2.2000 tarihli ve 4537 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmış bulunanlardan anılan 
kanunların kapsamına giren suçları yeniden iş
leyenler, 

Hakkında uygulanmaz. 
Uygulama şartları ve esasları 
MADDE 4. - Terör örgütü mensubu olup da; 
a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra silâhlı mukavemet göstermeksizin ken
diliklerinden veya vasıtalı teslim olan yahut 
kendiliklerinden örgütten çekildiği anlaşılan
lardan bu Kanundan yararlanmak istediğini 
beyan eden ve terör örgütü tarafından işlenen 
suçlara iştirak etmeyenlere ceza verilmez. Bu 
bent kapsamında kalan şahıslar hakkında tutuk
lama kararı verilemez. 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce terör örgütü tarafından işlenen suçlara iştirak 
eden, ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra silâhlı mukavemet göstermek
sizin kendiliklerinden veya vasıtalı teslim olan
lar yahut kendiliklerinden örgütten çekildiği 
anlaşılanlardan bu Kanundan yararlanmak is
tediğini beyan ederek terör örgütü içindeki 
konum ve faaliyetleriyle uyumlu şekilde terör 
örgütünün yapısı, faaliyetleri, işlenen suçlar ve 
diğer failler hakkında bilgi verenlere, vermiş 
oldukları bu bilgilerin doğruluğunun tespit 
edilmesi durumunda, işlemiş oldukları suçun 
vasıf ve mahiyetine göre, idam cezasından 
dönüştürülmüş müebbet ağır hapis cezası 
yerine dokuz yıl, müebbet ağır hapis cezası 
yerine yedi yıl ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar dörtte bire indirilerek hükmolunur. 

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra yakalanmak suretiyle ele geçirilip, bu 
Kanundan yararlanmak istediğini beyan ederek, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Uygulama şartları ve esasları 
MADDE 4. - Terör örgütü mensubu olup da; 
a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra silâhlı mukavemet göstermeksizin ken
diliklerinden veya vasıtalı teslim olan yahut 
kendiliklerinden örgütten çekildiği anlaşılan
lardan bu Kanundan yararlanmak istediğini 
beyan eden ve terör örgütü tarafından işlenen 
suçlara iştirak etmeyenlere ceza verilmez. Bu 
bent kapsamında kalan şahıslar hakkında tutuk
lama kararı verilemez. 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce terör örgütü tarafından işlenen suçlara iştirak 
eden, ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra silâhlı mukavemet göstermek
sizin kendiliklerinden veya vasıtalı teslim olan
lar yahut kendiliklerinden örgütten çekildiği 
anlaşılanlardan bu Kanundan yararlanmak is
tediğini beyan ederek terör örgütü içindeki 
konum ve faaliyetleriyle uyumlu şekilde terör 
örgütünün yapısı, faaliyetleri, işlenen suçlar ve 
diğer failler hakkında bilgi verenlere, vermiş 
oldukları bu bilgilerin doğruluğunun tespit 
edilmesi durumunda, işlemiş oldukları suçun 
vasıf ve mahiyetine göre, idam cezasından 
dönüştürülmüş müebbet ağır hapis cezası 
yerine dokuz yıl, müebbet ağır hapis cezası 
yerine altı yıl ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar yedide bire indirilerek hükmolunur. 

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra yakalanmak suretiyle ele geçirilip, bu 
Kanundan yararlanmak istediğini beyan 
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terör örgütü içindeki konum ve faaliyetiyle 
uyumlu şekilde bilgi vermek suretiyle; terör ör
gütünün dağılmasına veya meydana çıkarıl
masına yardım edenlerden veya verecekleri bil
gi ve belgelerle veya bizzat gösterecekleri çaba 
ile terör örgütünün amaçladığı suçun işlen
mesine engel olanlardan, bu bilgileri; 

1. Hüküm kesinleşmeden önce verenler 
hakkında işlemiş oldukları suçun vasıf ve 
mahiyetine göre, idam cezasından dönüştürül
müş müebbet ağır hapis cezası yerine oniki yıl, 
müebbet ağır hapis cezası yerine on yıl ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire in
dirilerek hükmolunur. 

2. Hüküm kesinleştikten sonra verenler 
hakkında işlemiş oldukları suçun vasıf ve 
mahiyetine göre, idam cezasından dönüştürül
müş müebbet ağır hapis cezası yerine onsekiz 
yıl, müebbet ağır hapis cezası yerine onbeş yıl 
ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar 
yarısına indirilerek hükmolunur. 

Bu madde hükümleri, terör örgütü men
subu olmayıp da; terör örgütü mensuplarına 
silah veya cephane tedarik edenler hakkında da 
uygulanır. Ancak, maddenin birinci fıkrası kap
samına giren terör örgütü mensuplarına sadece 
barınacak yer gösteren veya erzak tedarik eden 
yahut başka yollardan yardım edenlere ceza 
verilmez. 

Kötü niyetli açıklama ve tekerrür 
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerinden 

yararlanılmak amacıyla yapılan açıklamaların, 
kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uydurul
duğunun anlaşılması halinde, fiil başka bir suç 
oluştursa bile fail ayrıca beş yıldan az olmamak 
üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır ve bu 
Kanun hükümlerinden yararlandırılmaz. 

Bu Kanundan yararlandıktan sonra Türk 
Ceza Kanununun 81 inci maddesinde ön
görülen süreler içinde bu Kanun kapsamına 
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Kabul Ettiği Metin) 

ederek, terör örgütü içindeki konum ve 
faaliyetiyle uyumlu şekilde bilgi vermek 
suretiyle; terör örgütünün dağılmasına veya 
meydana çıkarılmasına yardım edenlerden 
veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat 
gösterecekleri çaba ile terör örgütünün amaç
ladığı suçun işlenmesine engel olanlardan, bu 
bilgileri; 

1. Hüküm kesinleşmeden önce verenler 
hakkında işlemiş oldukları suçun vasıf ve 
mahiyetine göre, idam cezasından dönüştürül
müş müebbet ağır hapis cezası yerine onbeş yıl, 
müebbet ağır hapis cezası yerine on yıl ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire 
indirilerek hükmolunur. 

2. Hüküm kesinleştikten sonra verenler 
hakkında işlemiş oldukları suçun vasıf ve 
mahiyetine göre, idam cezasından dönüştürül
müş müebbet ağır hapis cezası yerine yirmi yıl, 
müebbet ağır hapis cezası yerine onbeş yıl ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire 
indirilerek hükmolunur. 

Bu madde hükümleri, terör örgütü men
subu olmayıp da; terör örgütü mensuplarına 
silah veya cephane tedarik edenler hakkında da 
uygulanır. Ancak, maddenin birinci fıkrası kap
samına giren terör örgütü mensuplarına sadece 
barınacak yer gösteren veya erzak tedarik eden 
yahut başka yollardan yardım edenlere ceza 
verilmez. 

Kötü niyetli açıklama ve tekerrür 
MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

giren suçları yeniden işleyenler hakkında 
verilecek cezalar yan oranında artırılarak hük-
molunur. 

Koruma tedbirleri Koruma tedbirleri 
MADDE 6. - Haklarında Türk Ceza MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi 

Kanununun 170 inci maddesi ile 171 inci mad- Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
desinin son fıkrası ve terör örgütü içindeki 
konum ve faaliyetleriyle uyumlu bilgi verdik
leri tespit edilerek bu Kanun hükümleri uy
gulananlar için, mahkeme kararının kesinleş
mesi beklenmeksizin ilgilinin isteği hâlinde 
gerekli görülen koruma tedbirleri ile kişinin 
topluma kazandırılması için her türlü tedbir 
içişleri Bakanlığı tarafından alınır. 

Alınacak tedbirlerin uygulanmasında İçiş
leri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluş
lar gerekli her türlü gizlilik kurallarına uymak 
zorundadırlar. Bu fıkra hükümlerine aykırı 
hareket edenler hakkında iki yıldan üç yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Koruma tedbiri uygulanacak kişiler ile 
tedbirin çeşidi, şekli ve bunlarla ilgili har
camalar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenir. Koruma tedbirleri 
yönünden ilgili kurum ve kuruluşlar içişleri 
Bakanlığının taleplerini gecikmeksizin yerine 
getirirler. 

Koruma tedbirlerinin uygulanması ile il
gili harcamalar içişleri Bakanlığı bütçesinin il
gili tertibine konulan ödenekten karşılanır. Bu 
ödenekten yapılacak harcamalar, içişleri 
Bakanlık makamının onayına dayanılarak 
26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun değişik 77 nci mad
desinde belirtilen esaslar doğrultusunda tahak
kuk ettirilerek ödenir. Bu harcamalar hakkında 
4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde uyarınca kimlikleri değiştirilen
lerin yeni kimlikleri adli sicil kayıtlarına işlenir 
ve sicilleri sadece Adalet Bakanlığı Adli Sicil 
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ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki merkezi 
adli sicilde bulundurulur. 

5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun ile 
25.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı Kanun hüküm
lerinden yararlananlar hakkında koruma tedbir
lerinin uygulanmasına devam edilir. 

Verilen bilgilerin araştırılması 
MADDE 7. - Bu Kanuna göre yetkili mer

cilere ve mahkemelere bilgi verildiği takdirde 
yetkili merciler ve mahkemeler bunu derhal ve 
gizlilik kaydı ile içişleri Bakanlığına bildirirler. 

Bu Kanunun uygulaması bakımından 
mahkeme, verilen bilgi ve açıklamanın doğ
ruluğunu ayrıca içişleri Bakanlığı vasıtasıyla 
araştırır. Mahkeme verilen bilgi ve açık
lamaların araştırılması bakımından sanığın tüm 
aşamalardaki ifade ve açıklamalarının yer al
dığı bir dosyayı içişleri Bakanlığına gönderir. 
İçişleri Bakanlığı mahkemenin yazısı üzerine, 
konuyu en kısa zamanda inceleyerek mah
kemeye gerekçeli bir rapor verir. 

Verilen bilginin doğruluğunun araştırılması 
bakımından zorunlu görülen hâllerde hükümlü 
veya tutuklular, araştırmayı yürütmekle görevli 
makamın isteği ve savcının talebiyle, hükümlü 
veya tutuklunun rızası alınmak koşuluyla 
hükümlü veya tutuklunun bulunduğu yerdeki 
mahkemenin kararıyla ceza infaz kurumu veya 
tutukevinden alınabilirler. Zabıta muhafazasın
da kalınacak süre, işin niteliğine göre mah
kemece tespit olunur. Hâkim, her defasında 
karar vermeden önce hükümlü veya tutukluyu 
dinler. Ancak bu süre her defasında dört günü, 
hiçbir surette onbeş günü geçemez. Bu süre 
hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. 
Hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu, ceza 
infaz kurumu veya tutukevinden ayrılış ve 
dönüşlerinde doktor raporuyla tespit edilir. 
Zabıta muhafazasında kalınan sürede yapılan iş
lemlere ilişkin belgelerin bir örneği, ilgilinin 
dosyasında muhafaza edilmek üzere içişleri 
Bakanlığına gönderilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Verilen bilgilerin araştırılması 
MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bu Kanunun uygulandığı hâllerde, mah
kemece gerekli görülürse infazın tehirine karar 
verilebilir. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlananlar 
hakkındaki hükmün bir örneği, kesinleşmesini 
takiben mahkemece içişleri Bakanlığına gön
derilir. 

30.7.1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar 
Amaçlı Suç örgütleriyle Mücadele Kanununun 
7 nci maddesi kapsamına giren ve koruma ted
biri uygulanacak kişilerle ilgili işlemler es
nasında, bu Kanunla düzenlenen koruma ted
birleri kapsamında bulunup bulunmadıkları il
gili tanık koruma birimlerince araştırılır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 8. - 25.3.1988 tarihli ve 3419 

sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanun, ek ve değişiklikleri ile 
birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer kanun
larda yürürlükten kaldırılan 25.3.1988 tarihli ve 
3419 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna 
yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Terör örgütü men
subu olup da bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce örgütten çekildiği anlaşılanlardan 
veya kendiliklerinden veya vasıtalı teslim olan
lardan yahut yakalananlardan bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
yetkili makam veya mahkemeye başvurup da 
bu Kanun hükümlerinden yararlanmak is
tediğini beyan edenlerden, durumlarına göre 
şartları yerine getirmiş olanlar veya getirenler 
hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Tasarının Geçici 
1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Yürürlük 
MADDE 9. - Bu Kanun, yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer ve 4 üncü madde yayımı 
tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlükten 
kalkar. 

Yürütme 
MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
M. H. Güler 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
K. Unakıtan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 
M. V. Gönül 

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 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakam 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
H. Çelik 
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Bu Kanunun uygulandığı hâllerde, mah
kemece gerekli görülürse infazın tehirine karar 
verilebilir. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlananlar 
hakkındaki hükmün bir örneği, kesinleşmesini 
takiben mahkemece İçişleri Bakanlığına gön
derilir. 

30.7.1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar 
Amaçlı Suç örgütleriyle Mücadele Kanununun 
7 nci maddesi kapsamına giren ve koruma ted
biri uygulanacak kişilerle ilgili işlemler es
nasında, bu Kanunla düzenlenen koruma ted
birleri kapsamında bulunup bulunmadıkları il
gili tanık koruma birimlerince araştırılır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 8. - 25.3.1988 tarihli ve 3419 

sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanun, ek ve değişiklikleri ile 
birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer kanun
larda yürürlükten kaldırılan 25.3.1988 tarihli ve 
3419 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna 
yapılmış sayılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. - Terör örgütü men
subu olup da bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce örgütten çekildiği anlaşılanlardan 
veya kendiliklerinden veya vasıtalı teslim olan
lardan yahut yakalananlardan bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
yetkili makam veya mahkemeye başvurup da 
bu Kanun hükümlerinden yararlanmak is
tediğini beyan edenlerden, durumlarına göre 
şartlan yerine getirmiş olanlar veya getirenler 
hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 1. - Tasarının Geçici 
1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Yürürlük 
MADDE 9. - Bu Kanun, yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer ve 4 üncü madde yayımı 
tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlükten 
kalkar. 

Yürütme 
MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
M. H. Güler 

Millî Savunma Bakanı 
M V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
K. Unakıtan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V 
M. V. Gönül 

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 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
H. Çelik 
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