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II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara'nın başkent 

oluşunun 80 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
2. - Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan'm, Avrupa Konseyinin 

çalışmalanna ve Türkiye'nin Konseye üyeliğinin önemine ilişkin gündem
dışı konuşması 

3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Hükümetin bilim 
politikasına ve son zamanlarda TÜBİTAK'la ilgili gelişmelere ilişkin gün
demdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, Kamu İktisadî Teşekkülleri 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/109) 
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2. - Yasama dokunulmazlığı konusunda kurulan (10/70) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/366) 497 

3. - (10/8,48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkan
lığının, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmesine ilişkin önerisinin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında görüşülmüş olduğuna; il
gili İçtüzük hükümlerinin yurtiçi araştırmayı kapsamasına rağmen, 
konunun gereği ve özelliği nedeniyle, istemin karşılanmasına; ancak, 
gidilecek ülkelerle, gidecek komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme 
süresinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edil
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/367) 497:498 

4. - Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/368) 498:499 

5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerde bulunmak üzere 
Fransa'ya yaptığı resmî ziyarete ekli listede adlan yazılı milletvekillerinin de 
iştirak etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/369) 499 

IV. - ÖNERİLER 499 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 499:500 
1. - (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunun, 

gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve 
görüşmelerinin bu birleşimde yapılmasına; özel gündemde yer alacak işler 
ve sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine; 
(10/127) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerinin ise 
21.10.2003 Salı günkü birleşimde yapılmasına ve gündemdeki sıralamanın 
yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 499:500 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 501 

1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 milletvekilinin, Tuz Gölün
deki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/5) (S. Sayısı : 181) 501:518 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 519 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 519:536 
1. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının 

turizm sektörüne etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 519:526 

2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer 
altı kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/263) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı 519:526 

3. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam 
alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/270) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 519:526 
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4. - 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) ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı 526:530 

5. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya 
yönelik bazı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 530:531 

6. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM 
Projesi kapsamındaki bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 531 

7. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki 
yaş sınırına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 531 

8. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının in
dirilip indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 532 

9. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticarî araçların sigorta prim
lerinin indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/282) 532 

10. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi 
binaların korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/284) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 532:536 

11. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları 
için ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/285) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 532:536 

12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip 
edilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 532:536 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Birinci Oturum 

7.10.2003 tarihli 3 üncü Birleşimde yapılan kapalı oturum tutanak özetinin okunabilmesi için, 
Başkanlıkça, İçtüzüğün 71 inci maddesi uyarınca kapalı oturuma geçilmesi gerektiği açıklandı; 
oturuma saat 15.06'da son verildi. 

İkinci Oturum 
(Kapalıdır) 

Üçüncü Oturum 
Çorum Milletvekili Murat Yıldırım'ın, Çorum'un demiryolu ve havaalanı problemlerine ve 

alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 
Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Türkiye'nin genel ekonomik durumu ve bu durumun 

halkın günlük yaşantısına yansımalarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 

Cevap verdi. 
Konya Milletvekili Ahmet Işık, Konya İlindeki birkısım projelerin hayata geçirilmesinin 

önemine yönelik gündemdışı bir konuşma yaptı. 
Yasama dokunulmazlığı konusunda kurulan (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komis

yonu üyeliklerine siyasî parti gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı : 146), 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin (1/523) (S. Sayısı : 152), 
Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları 

henüz gelmediğinden, ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısının (1/632) (S. Sayısı : 248) 

görüşmeleri tamamlandı; elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra, tasarının kabul edilip. 
kanunlaştığı açıklandı. 

14 Ekim 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.00'da son verildi. 
Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Suat Kılıç Ahmet Küçük 
Samsun Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No. : 8 
10 Ekim 2003 Cuma 

Tasarılar 
1. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

(1/683) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.10.2003) 
2. - Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Nak

linin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/684) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.10.2003) 

3. - Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/685) (Millî Savun
ma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.10.2003) 

Tezkere 
1. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi (3/365) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.2003) 

Rapor 
1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 Milletvekilinin, Tuz Gölündeki Kirlenmenin Araş

tırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu (10/5) (S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 10.10.2003) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THYna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/763) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2003) 
2. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman bitirileceğine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.10.2003) 

3. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden yapılan
dırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) (Başkan
lığa geliş tarihi : 9.10.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, tüketicilerin korunmasına yönelik yapılan yasal 

düzenlemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1262) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.10.2003) 

2. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Yeşilköy'de inşa edilen bir otele ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1263) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2003) 

3. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, bazı din görevlilerinin yaptıkları açıklamalara Dev
let Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1264) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2003) 
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13 Ekim 2003 Pazartesi No. : 9 
Teklif 

1. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/182) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.10.2003) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK Başkanı 

hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi 
(6/766) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2003) 

2. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı önlem 
sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/767) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, 4969 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ile SPK 

Kanununun 22. Maddesinin (g) bendinin uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1265) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2003) 

2. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Çankaya Belediyesinin 1992-2003 yıllarına ait 
emlak, çevre temizlik vergileri ile otopark ücreti gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1266) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2003) 

3. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekel'in özelleştirme ihale şartnamesinin 
14/c maddesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1267) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.10.2003) 

4. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özelleştirilen kuruluşlara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1268) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2003) 

5. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Oymapınar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesislerinin 
Seydişehir Alüminyum A.Ş.'ne devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1269) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.10.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 
14 Ekim 2003 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı Birleşimini açıyorum. 
Geride bıraktığımız dönemden sonra, sizleri, bu dönem de sağlık ve sıhhat içinde görmekten. 

tekrar bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtiyorum. Önümüzdeki çalışma 
döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisine ve siz değerli üyelerimize başarılar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Ankara'nın başkent oluşunun 80 inci yıldönümü nedeniyle söz isteyen An

kara Milletvekili Sayın Gülsün Bilgehan'a aittir. 
Buyurun Sayın Bilgehan. (CHP sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'm, Ankara'nın başkent oluşunun 80 inci yıl

dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım: yeni 

yasama yılının ulusumuz ve insanlık için yararlı olması dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Bu yıl. cumhuriyetimiz için önemli tarihlerin 80 inci yıldönümlerini kutluyor ve o günleri 

anıyoruz. Üç ay kadar önce. aynı dönemde imzalanan antlaşmaların arasında bu kadar yıldır geçer
liliğini koruyan tek örnek olan ve Türkiye Devletinin kuruluş belgesi sayılan Lozan Antlaşmasını 
yeniden hatırladık ve değerlendirdik. Dün de cumhuriyetin ilanı sürecinde esaslı bir adım olan An
kara'nın başkent oluşunun 80 inci yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladık. 

Milletlerin tarihlerinde başkentlerin önemli yerleri vardır ve değiştirilmelerine sık rastlanmaz. 
Hele. bin yıl Bizans'a beşyüz yıl da Osmanlı'ya başkentlik etmiş muhteşem imparatorluklar diyarı 
İstanbul'un yerine orta halli bir Anadolu kasabasının seçilmesi başlı başına bir tarihî olaydır. 

1920'lerde. Ankara, keçisi ve armudundan başka bilinen değeri olmayan, sıtmanın kol gezdiği 
tozlu bir yerdi; ancak, daha millî mücadelenin ilk yıllarından itibaren ulusal kurtuluş hareketine des
tek vermiş, Atatürk ve arkadaşlarını kucaklamıştı. 27 Aralık 1919 günü Mustafa Kemal Paşa baş
kanlığındaki Heyeti Temsiliyenin Ankara'yı karargâh yapmasıyla. 20 000-25 000 nüfuslu bozkır
daki kasabanın kaderi değişmiş, dünyanın gözü üzerine çevrilmişti. 

Dış dünya Ankara'yı çok zor kabul etti; o günlerde, bir Fransız gazeteci şehri şöyle anlatıyor
du: "Şimdilik Ankara'nın başkente benzer bir yanı yok; burası basit ve konforsuz evlerden oluşan 
bir kasaba. Kışın termometre eksi 20-25 dereceye düşüyor. Ankara'da, insan, dünyadan kopuyor: ne 
eğlence ne tiyatro ne sinema var. Henüz elektriği tanımayan bu kent. akşam saat 7'de ölü gibidir. 
Evine geciken bir kimse, lamba almayı da unutmuşsa, karanlık sokaklarda yolunu zor bulur." An
cak ekliyor: "Yine de kimsenin sızlandığı yok. Saray yavrularında oturan İstanbullu Türklerin An
kara'da birer valizden başka bagajları yok. Çoğunlukla bir odada 2'şer. 3'er milletvekili kalıyor. 
Bana gösterilen bir yerde 17 milletvekili barınıyordu. Değerli arkadaşlarım, bakın, nerelerden gel
mişiz. 
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Zafer ve Lozan Antlaşmasının ardından, beklenen karar çıktı. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa ve 
13 arkadaşının Meclise sundukları yasa tasarısı, 13 Ekim 1923'te kabul edildi. "Türkiye Devletinin 
başkenti Ankara'dır." Bunu gerektiren nedenler, yurdun güç ve gelişme kaynaklarını Anadolu'nun 
ortasında kurma iradesi, iç ve dış güvenlik, coğrafî durum ve strateji, özellikle de iç ve dış kararsız
lıklara bir son verme olarak açıklanıyordu. 

Genç Türkiye Cumhuriyetinin ömrünün fazla olmadığını sanan yabancı devletler, Ankara'ya da 
yıllar sonra büyükelçiliklerini taşıdılar. Beklentileri gerçekleşmemiş, cumhuriyet de, yeni başkenti 
de kalıcı olacaklarını göstermişlerdi. 

1927 sayımında 400 000 kadar kişiyi barındıran Ankara, bugün 4 000 000'u aşan nüfusuyla, ül
kedeki ikinci en büyük kent oldu. Ekonomik verileriyle de önemli bir merkez konumunda 
bulunuyor. Türkiye'nin, dünya çapındaki işadamlarından Vehbi Koç'u da yetiştiren Ankara'nın, fert 
başına gayri safî yurtiçi hâsılası 2 000 000 000 liraya ulaşmakta, bu rakamın yüzde 84'lük oranı özel 
sektöre, yüzde 14'ü de kamu sektörüne ait bulunmaktadır. 

Tarımsal amaçlarla kullanılan arazinin toplam arazi içindeki oranı yüzde 50 olduğundan, aynı 
zamanda bir tarım bölgesidir ve bu sektörün sıkıntılarını derinden hissetmektedir. Zira, Ankara da, 
Türkiye'nin diğer bölgeleri gibi, seksen yıl sonra bir çelişkiler kentidir. Bir taraftan üniversiteleri, 
operası, müzeleriyle bir kültür ve eğitim merkezi olma özelliğini sürdürürken, diğer yandan 
gecekondu bölgelerinde yaşayan her 5 kadından l'inin okuma yazma bilmediği bilinmektedir. 
Ödenek eksikliğinden, merkez ilçelerde yeterli sağlık ocağı yoktur; kadro eksiktir. 

İlde, su teminine ve su havzalarının korunmasına ilişkin sorunlar sürmektedir. Halen işletmeye 
açılmış tesislerle, Ankara'nın ancak 2004 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanabilecektir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (Devamla) - ...sonrası için önlemlerin alınması gecikmektedir. 
Pek çok köy ve beldede, kanalizasyon, yol, su sorunları, güneydoğu ve doğu illerimizin çek

tiklerinden farklı değildir. 
2 milyar doları bulan Hazine borcuyla ülkede rekor kıran Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 

bazı gereksiz harcama ve yanlış uygulamaları endişeyle izlenmektedir; ama, belki de daha önem
lisi, geleneği, göreneği, inancını, cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleriyle çok iyi bağdaştıran ve 
böyle çağdaş bir yaşam tarzını benimseyen Ankaralıların, artık, kendilerine sahip çıkılmadığı his
sidir. 

Bu özellikleriyle, ulusal mücadele bayrağını seksen yıldır taşıyan Başkentlileri kutluyor, An
kara'ya emeği geçen herkesi şükranla anarak, artık birer Ankaralı olmuş milletvekili arkadaşlarıma 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilgehan. 
Gündemdışı ikinci söz, Avrupa Konseyiyle ilgili çalışmalar hakkında söz isteyen, Eskişehir 

Milletvekili Sayın Hasan Murat Mercan'a aittir. 
Buyurun Sayın Mercan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2. - Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan'ın, Avrupa Konseyinin çalışma/arına ve Tür

kiye'nin Konseye üyeliğinin önemine ilişkin gündemdışı konuşması 
HASAN MURAT MERCAN (Eskişehir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşının ardından Avrupa'da ortaya çıkan entegrasyon çabalarına destek 
vererek, Avrupa'daki bugünkü ana yapıyı belirleyen kurumların birçoğunun kurulmasında aktif rol 
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oynadı. Avrupa Konseyine ise, Türkiye, kuruluşundan üç ay sonra, Yunanistan ve İzlanda'yla bir
likte, 9 Ağustos 1949'da katılarak, bu örgütün kurucu üyeleri arasında anılmaya hak kazandı. 

Türkiye'nin Konsey üyeliği, ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir; çünkü, Türkiye'nin üye ol
duğu Avrupa Konseyi, Avrupa'ya siyasî ve kurumsal entegrasyon yoluyla Türkiye'nin Avrupa ülkesi 
olduğunu teyit eden bir uluslararası örgüttür ve bu üyelik, Türkiye'nin, Avrupa'nın bir parçası ol
duğunun Avrupalılar tarafından onaylanmasının kanıtıdır. 

Konseyin ana amacı, Avrupa'nın mirası olan ilke ve idealleri korumak ve geliştirmek ve üye 
ülkeler arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmektir. Söz konusu ortak ilke ve idealler, insan hak
ları, siyasal özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleridir. 

Avrupa Konseyi, hükümetler, millî parlamentolar, yerel ve bölgesel makamların ayrı ayrı tem
sil edildikleri bir örgüttür. Parlamenterler Meclisi, üye ülke millî parlamentolarınca belirlenen 
heyetlerden oluşan bir forumdur. Genel Kurulu yılda dört kez toplanır ve bu oturumlarda, çeşitli 
komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar tartışılır, bunlara ilişkin kararlar verilir, tavsiye kararı, 
görüş ve yönergeler benimsenir. Bizim Meclisimizde de, 8'i AK Partili, 4'ü Cumhuriyet Halk Par
tili olmak üzere 12 milletvekili, Avrupa Konseyinde Türkiye'yi temsil etmektedir. Heyetimizde 
görev yapan milletvekili arkadaşlarımızın hepsi, çok büyük bir çaba harcamaktadırlar ve her türlü 
lobi faaliyetini Konseyde göstermektedirler. Bu nedenle, tüm arkadaşlarımıza, burada, Meclisin 
huzurunda teşekkür etmeyi bir görev addediyorum. 

Avrupa Konseyinin en önemli birimlerinden birisi İnsan Hakları Mahkemesidir. Bu mahkeme, 
üye ülkelerin, bu örgütün temel belgesini oluşturan İnsan Hakları Sözleşmesinden kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine karar vermektedir. Avrupa Konseyi üyesi ül
kelerin, bu üyeliklerinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarının denetlendiği diğer bir or
gan da, Avrupa Konseyi Denetim Komisyonudur. Ülkemiz, ne yazık ki, 1995'te özellikle örgüte 
yeni katılan ülkeleri denetlemek üzere kurulan bu komisyon tarafından izlenmeye başlandı 1996 
yılından bu tarafa. Denetim Komisyonu, o günden bu yana, ülkemizin yanı sıra, Rusya, Gürcistan. 
Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan ve Karadağ'ı 
izlemeye almıştır. Bu ülkeleri, özellikle, aynı sınıfta görüldüğümüzü vurgulamak için sayıyorum. 
Bizim en önemli amacımız, en öncelikli hedefimiz. Avrupa Konseyinin denetim sürecinden çık
maktır. 

Avrupa Konseyi üyeliğiyle üstlendiği yükümlülüklerle ulusal uygulama arasında farklar 
bulunan ülkeler, denetim sürecine tabidirler. Dolayısıyla, elli yılı aşkın bir süredir Avrupa Kon
seyinin üyesi olan Türkiye'nin bu süreçten bir an önce çıkması, her şeyden önce. bir itibar 
konusudur. 

Son dönemde, Türkiye'yi izleyerek rapor hazırlamakla görevli olan eşraportörler, ülkemizi 
2003 yılının şubat ve mayıs aylarında ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerinin ardından bir önrapor hazır
ladılar. Bu raporu gerek hükümetimize gerek iktidar partisine gerekse anamuhalefet partisine sun
dular. Bu rapora cevabî yazılarımız, 12 Aralıkta, ilgili merciler tarafından, yani, muhalefet partisi. 
iktidar partisi ve hükümet tarafından konseye iletilecektir. Önümüzdeki dönemde bizim en önemli 
amacımız, denetim komisyonundan çıkmak olmalıdır. 

Türkiye'nin insan hakları ve demokrasinin yerleştirilmesi konusundaki kararlılığını göstermesi 
açısından şimdiye kadar yapılan birçok çaba var, birçok yasal düzenleme var. Bu yasal düzen
lemeler, Avrupa'da çok büyük bir takdirle karşılanıyor. Önemli olan, önümüzdeki dönemde, bu tür 
uygulamaların, yasal düzenlemelere ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesi ve eksik kalan bazı 
yasal düzenlemelerin de yapılmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Mercan, buyurun; sözlerinizi tamamlar mısınız. 
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HASAN MURAT MERCAN (Devamla) - Önümüzdeki haziran ayında Avrupa Konseyinde 
Türkiye raporu görüşülecek. Bu nedenle, önümüzdeki haziran ayına kadar, eksik kalan bazı yasal 
düzenlemeleri yapmak, Meclisimizin en büyük görevlen arasında olmalıdır. 

Ayrıca, uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi için, başta emniyet teşkilatı, yargı 
ve tüm bürokrasi olmak üzere, herkesin üzerine büyük görevler düşmektedir; çünkü, aslına bakar
sanız, Avrupa Konseyinin denetim sürecinden çıkmak, Avrupa Birliğinin olumlu rapor vermesi için 
bir önşarttır. Bu nedenle, Türkiye'deki tüm bürokrasinin bu konuda aşırı özen göstermesi ve uy
gulama ihlallerine müsaade etmemesi lazım. 

Denetim raporunda çıkan bazı yasal düzenlemelerin bir an önce bu Meclisten çıkması gerek
mektedir. Mesele, sadece AK Partinin meselesi değildir; mesele, sadece Cumhuriyet Halk Partisinin 
meselesi değildir; mesele, Türkiye'nin meselesidir, Türkiye'nin geleceği meselesidir, çocuklarımızın 
meselesidir. 

Bu bilgileri sizlere vermeyi, Komisyon Başkanı olarak, bir görev addettim. 
Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mercan. 
Gündemdışı üçüncü söz, hükümetin TÜBİTAK'la ilgili bilim politikaları konusunda söz is

teyen Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek'e aittir. 
Buyurun Sayın Kepenek. (CHP sıralarından alkışlar) 
3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Hükümetin bilim politikasına ve son zamanlarda 

TÜBİTAK'la ilgili gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, değerli izleyenler; 
hükümetin, TÜBİTAK bağlamında, bilim politikası üzerine söz almış bulunuyorum; hepinizi, say
gıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, günümüzde bilim ve teknoloji, insanlığın en önde gelen temel sorunu 
durumuna gelmiştir. Toplumsal ve ekonomik yaşamın her hücresi, bilim ve teknolojik yenilik bağ
lamında. teknolojik gelişme bağlamında çözüme kavuşmaktadır. Dünya, bu noktaya kolay gelmedi; 
Rönesans insancılhğıyla geldi, reform hareketleriyle geldi, insan aklının özgürleşmesiyle geldi ve 
bu süreçte, ünlü bilgin Louis Pasteur. yaklaşık yüzyirmi yıl önce. öğrencilerine şöyle der: 
"Laboratuvara girerken İncil'i kapıda bırakın." 

Değerli arkadaşlar, ekonomi bilimi Smith'in "Ulusların Zenginliği" kitabıyla doğdu. Bugün, 
ulusların zenginliğinin kaynağı, bilim ve teknolojik yeniliktir; dünya, bu yönde gelişiyor. Yabancı 
sermaye, bilim ve teknolojinin güçlü olduğu yerlere gidiyor. Avrupa Birliği, rekabet gücünü artır
mak için bilim ve teknolojiye önem verilmesini öneriyor ve ekonomik büyümenin, ülkeden ülkeye 
değişmekle birlikte, yüzde 30'dan 70'e kadar bir bölümü, yenilikten, bilimden, teknolojiden geçiyor. 
Peki. bu sırada Türkiye ne yapıyor? Türkiye'nin bu alanda büyük atılımlar yapması gerekiyor, Tür
kiye'nin güçlenmesi gerekiyor. Bir rapora göre, Türkiye, dışarıdan aldığı teknoloji için, başka ül
kelere. her yıl 1 500 000 000 dolar ar-ge yardımı yapıyor. Türkiye, bu nedenle beyin göçü yaşıyor. 

Şimdi, bu çerçevede olaylara bakalım. Hükümet, bir yıldır, eğitim kurumlarıyla, bilim kurum
larıyla sanki savaş veriyor. YÖK Yasasının gidip gelmeleri, parça parça Meclisten geçirilmeleri bir 
yana. şimdi de. TÜBİTAK gündeme geldi. Nasıl geldi: Sayın Başbakan, TÜBİTAK Bilim 
Kurulunun ve Başkanının yasal olarak seçimiyle ilgili görevlerini yapmadı, bunların atamasını ger
çekleştirmedi; şimdi de. topluma dönüp, her tarafını bağlayıp sarıp sarmaladığı TÜBİTAK'ın 
çalışamadığı gerekçesiyle, bir yasa önerisiyle toplumun karşısına çıkıyor ve bu kurumu felç ediyor. 
yıkıma sürüklüyor. 
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Şimdi, şu soruların yanıtını bulmak zorundayız: Bir, TÜBİTAK, katma değer yaratıyor; bu yıl 
120 trilyon dolayında katmadeğer yarattı. Hükümet, herhalde bundan rahatsız olmasa gerektir. 
Dolayısıyla, TÜBİTAK'ın çalıştırılmamasının nedeni buna bağlanamaz diye düşünmek istiyorum. 

İkincisi, TÜBİTAK, sanayi teşvikleri veriyor. Sanayi teşvikleri ar-ge teşviki niteliğinde 
veriliyor ve TÜBİTAK, sanayie, şimdiye kadar 127 000 000 dolar düzeyinde araştırma geliştirme 
teşviki verdi. Şimdi, acaba, hükümet, bu teşviklerin kendisine yakın firmalara verilmesi özlemiyle 
mi TÜBİTAK'a el koymak istiyor? Bu soru, kamuoyunun zihninde yer ediyor. 

Çok önemli bir nokta daha var; TÜBİTAK, savunma sanayiinin dışa bağımlılığını azaltmak 
için yıllardır önemli projeler üretiyor, büyük işler yapıyor. Burada, bilgi ve haberleşme güvenliği 
çok önemlidir. Hükümet, TÜBİTAK sayesinde savunma sanayiinin dışa bağımlılığının azaltıl
masından herhalde rahatsız olmamalıdır, olmaması gerekir; çünkü, bunun aksi düşünülemez; bunun 
tersi, yabancı firmaların, yabancı çıkar çevrelerinin, silah üreticilerinin, Türkiye'yi sömürmesi an
lamına gelir. 

TÜBİTAK, geçenlerde, kendi beyin gücümüze, kendi teknik altyapısına dayalı olarak BİLSAT 
Uydusunu uzaya gönderdi, bunu başardı. Bunu bizim insanımız hazırladı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hükümet, bunlardan, özgün 

uydu tasarımından, Vizyon 2023 Projesinden, Türkiye'nin Avrupa araştırma alanı durumuna gel
mesinden mi rahatsızdır ki, bu yola gitmek istiyor; yani, TÜBİTAK'ı çalışmaz kılıyor?! 

Başbakanın bir an önce yasal görevini yaparak, TÜBİTAK'ı yeniden, hızla çalışır kılması 
gerekiyor. Bu yapılmazsa, bu ülke, yani, TÜBİTAK, sonu gelmez tartışmaların, hukuksal karışık
lıkların, yönetimsel içkanamaların içine itilirse, bu, ülkeye de, ekonomiye de çok büyük maddî ve 
manevî zararlar verecektir. 

TÜBİTAK eğer yıkıma uğrarsa, Türkiye, en basit işlerini yabancı uzmanlara, yabancı bilim 
adamlarına yaptıracak ve milyarlar ödeyecektir; kendi teknik gücünü, donanımını güçlen-
diremeyecektir; yazık olacaktır. 

"Türkiye'nin ulusal çıkarı Anadolu'ya sığmaz, Türkiye büyüktür, dışa açılmalıyız" sözlerinin 
temeli, eğer beyinsel üretime, bilim ve teknoloji üretimine dayanmıyorsa, temeli de yoktur, anlamı 
da yoktur. Eğer güçlü Türkiye rüyası görüyorsak -kongrede söylendiği gibi- bunu beyin gücümüzü 
güçlendirerek sağlayabiliriz, TÜBİTAK'ı doğru çalıştırarak sağlayabiliriz, beyin göçünü tersine 
çevirerek sağlayabiliriz ve yine, Başbakanın sizin kongrenizde söylediği gibi, bilimsel üretime 
önem vererek çağdaş uygarlık seviyesine, düzeyine -Mustafa Kemal'in dediği doğrultuda- böyle 
gidebiliriz. Bunları söyledikten sonra, tam tersi bir tutumla, TÜBİTAK'ı çalıştırmaz durumda tutar
sak, sonuç şudur: Bizi anlamıyorlar, bizden art niyet istiyorlar, bizi yanlış okuyorlar gibi sözlerin 
anlamsızlığı ortaya çıkar, doğru olmadığı ortaya çıkar. 

Hükümetin, Sayın Başbakanın, TÜBİTAK'la ilgili yasa önerisini bir an önce geri çekerek. 
Kurumu, yine, hiç zaman yitirmeden, özerk yapısıyla koruması ve yasalara uygun olarak çalıştır
ması gerekiyor. Bu, onun görevidir; bu, hepimizin görevidir. 

Değerli arkadaşlar, bilim, beynin işidir. TÜBİTAK, ülkenin düşünen, üreten beynidir. Baş
bakan, TÜBİTAK Yasasını bir an önce uygulamalı, toplumun beynine kurşun sıkmaktan uzak dur
malıdır. Bunu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sizler Meclis üyeleri olarak, umut etmek istiyoruz. 

Bu umutla, bu beklentiyle, bu istekle hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, Hükümet adına, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin; 

buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Ankara Milletvekili Sayın Kepenek, biraz önce yapmış olduğu gündemdışı konuşmada. 

Hükümetimizin eğitim kurumlarıyla ve bilgi kurumlarıyla uğraştığını, hatta onlarla savaş içerisinde 
olduğunu ve hükümetin uğraştığı ve -Sayın Kepenek'in kendi tabiriyle- "savaştığı" kurumlardan 
birinin de TÜBİTAK olduğunu ifade ettiler. Şunu hemen ifade etmek istiyorum ki, Hükümetimiz. 
evet, bir şeyle uğraşıyor, savaş da veriyor; bu ülkenin sorunlarıyla uğraşıyoruz, bu ülkenin sorun
larını çözmek için savaş veriyoruz. Yoksa. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden hiçbiri, devletin 
kurumlarıyla uğraşmaz -Sayın Kepenek'in tabiriyle de- savaşmaz. 

Ancak, şunu da tespit etmekte yarar olduğu kanaatindeyim: Türkiye'de bazı kurumlar ve bu 
kurumların mensupları, hükümetle uğraşmayı, âdeta, milletin iradesiyle teşekkül etmiş Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çıkan Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle savaşmayı itiyat haline getir
diler. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Eğer bir savaş varsa, bir uğraşı varsa, bu ülkede siyaset yapmaması gerektiği halde, kendi 
yasaları siyasetten uzak durmalarını emrettiği halde, siyasîlerden, siyasî partilerden, siyasî partilerin 
genel başkanlarından daha çok siyasetin içerisinde olan ve siyasetle uğraşan birtakım kurumlar ve 
onların yöneticileri hükümetle uğraşıyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) Türkiye'de asıl çarpıklık 
ve sıkıntı buradadır. 

TÜBİTAK, bildiğim kadarıyla 12 kişiden oluşuyor, 6'sının görev süresi dolmuş, geriye kalan
ların da bir karar alması mümkün değil, ortada bir sorun var, hukukî bir sorun var. Bu sorunun da 
çözülmesi gerekir. Bu sorunun çözülmesiyle ilgili, hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir 
kanun tasarısı göndermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulu gün
demine hâkimdir. Biz bir tasarı gönderdik. Genel Kurul, Parlamento ne yaparsa yapar... 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Bize bakıp konuşamıyorsunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

...ama. biz. Hükümet olarak, kuşkusuz ki. Türkiye'de her kurumun işlevsel halde, üzerine düşen 
görevleri tarafsızlıkla yapmasını arzu ederiz. 

Kuşkusuz ki. TÜBİTAK, katmadeğer meydana getiriyor. Bu tespite ben de katılıyorum. Sanayi 
teşvikleri veriyor, savunma sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak için çalışmalar yapıyor. Bu 
amaçla kurulmuştur; bu zamana kadar, bu amaç doğrultusunda çalışmıştır; bundan sonra da, kuş
kusuz ki çalışacaktır ve bizim. Hükümet olarak amacımız, yeni bir heyecanla, yeni bir solukla. 
TÜBİTAK gibi önemli bir kurumun bu ülkeye hizmet etmeye devam etmesini sağlamaktır; başka 
hiçbir amacımız yoktur. 

Bu düşüncelerimi, siz Genel Kurulun değerli üyeleriyle paylaşmak için söz aldım. Hepinize 
teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın milletvekilleri Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum : 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - istanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, Kamu İktisadî Teşekkülleri Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/109) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamu İktisadî Teşekkülleri Komisyonu üyeliğinden, mazeretimden dolayı ayrılmak istiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 9.10.2003 

Hasan Aydın 
İstanbul 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
Yasama dokunulmazlığı konusunda kurulan (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komis

yonu Geçici Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 
2. - Yasama dokunulmazlığı konusunda kurulan (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini 
yaptığına ilişkin tezkeresi (3/366) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere, 9.10.2003 günü 

saat 16.00'da, Ana Bina PTT karşısı Araştırma Komisyonu Toplantı Salonunda 8 üyeyle toplanmış 
ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler, belirtilen görevlere seçilmişlerdir. 

Komisyon Geçici 
Başkanı 

Yakup Kepenek 
Ankara 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy 
Başkan : Fehmi Hüsrev Kutlu (Adıyaman) 8 
Başkanvekili Yakup Kepenek (Ankara) 7 
Sözcü Metin Kaşıkoğlu (Düzce) 8 
Kâtip Muharrem Kılıç (Malatya) 8 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 
3. - (10/8,48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, gerektiğinde yurt 

dışında da çalışabilmesine ilişkin önerisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında 
görüşülmüş olduğuna; ilgili içtüzük hükümlerinin yurtiçi araştırmayı kapsamasına rağmen, 
konunun gereği ve özelliği nedeniyle, istemin karşılanmasına; ancak, gidilecek ülkelerle, gidecek 
komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme süresinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca tespit edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/367) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla kurulan (10/8,48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkan
lığının, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmesine ilişkin önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

- 4 9 7 -



T.B.M.M. B : 6 14 . 10 . 2003 O : 1 

Başkanlık Divanında görüşülmüş, ilgili İçtüzük hükümlerinin yurtiçi araştırmayı kapsamasına rağ
men, konunun gereği ve özelliği nedeniyle, istemin karşılanmasına; ancak, gidilecek ülkelerle, 
gidecek komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme süresinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla Genel Kurulun onayına sunulmasına Başkanlık 
Divanının 31.7.2003 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına 

ilişkin bir tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım; 
4. - Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tez

keresi (3368) 
13.10.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 

sayılmaları Başkanlık Divanının 31.7.2003 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
"Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak, hastalığı nedeniyle 10.7.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt. mazereti nedeniyle 29.6.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar. mazereti nedeniyle 12.7.2003 tarihinden geçerli ol

mak üzere 35 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan. hastalığı nedeniyle 12.6.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 33 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Giresun Milletvekili Ali Temür. hastalığı nedeniyle 15.6.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 

23 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, mazereti nedeniyle 20.6.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 20 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya, hastalığı nedeniyle 4.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 
18 gün," 

BAŞKAN- Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, hastalığı nedeniyle 15.7.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Mersin Milletvekili Hüseyin Güler, mazereti nedeniyle 24.6.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 30 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar, hastalığı nedeniyle 1.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 

15 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım. 
5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya yaptığı resmî 

ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/369) 

9.10.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 31 Ağustos 2003 tarihinde Fransa'ya yap
tığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve 
bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Liste 

Ömer Çelik (Adana) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Nimet Çubukçu (İstanbul) 
Nazım Ekren (İstanbul) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunun, gündemin "Özel Gündem

de Yer Alacak işler" kısmında yer almasına ve görüşmelerinin bu birleşimde yapılmasına; özel gün
demde yer alacak işler ve sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine; 
(10/127) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerinin ise 21.10.2003 Salı gün
kü birleşimde yapılmasına ve gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 
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Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 50 Tarihi: 14.10.2003 
Genel Kurulun 14.10.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde, 10.10.2003 tarihli gelen kâğıtlar 

listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 181 sıra sayılı, Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 
milletvekilinin, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
konusundaki (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun, gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerinin bu birleşimde yapılması, "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" ve "Sözlü Sorular" dışındaki diğer denetim konularının görüşül
memesi; gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kıs
mının 105 inci sırasında yer alan (10/127) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüş-
melerinin ise 21.10.2003 Sah günkü birleşimde yapılması ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 7 nci sırasında yer alan 201 sıra sayılı, 13 üncü 
sırasında yer alan 210 sıra sayılı, 21 inci sırasında yer alan 129 sıra sayılı, 22 nci sırasında yer alan 
138 sıra sayılı, 23 üncü sırasında yer alan 139 sıra sayılı, 24 üncü sırasında yer alan 140 sıra sayılı, 
25 inci sırasında yer alan 161 sıra sayılı, 26 ncı sırasında yer alan 176 sıra sayılı, 39 uncu sırasında 
yer alan 245 sıra sayılı, 40 inci sırasında yer alan 250 sıra sayılı, 42 nci sırasında yer alan 255 sıra 
sayılı, 43 üncü sırasında yer alan 256 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin ise, bu kısmın 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 inci sıralarına alınmasının Genel Kurulun onayına sunulması 
Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Sadullah Ergin K. Kemal Anadol 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü, Başkanlığımıza baş

vurarak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun'a yöneltilen, gündemin "Sözlü Sorular" kıs
mının 17, 19 ve 35 inci sıralarındaki sözlü soru önergelerine toplu halde cevap vermek istediklerini 
bildirmişlerdir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum. 
Ayrıca, yine, gündemdeki sözlü sorulara toplu cevap vermek isteyen sayın bakanlarımız varsa, 

onlar da bu taleplerini Divanımıza iletirlerse, biz de gereğini yapacağız. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs

mına geçiyoruz. 
Az önce alınan karar gereğince, bu kısımda yer alan Konya Milletvekili Sayın Özkan Öksüz ve 

22 milletvekilinin, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 181 
sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 milletvekilinin, Tuz Gölündeki kirlenmenin araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/5) (S. Sayısı: 181) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki 

genel görüşmede ilk söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine 
göre, siyasî parti grupları adına birer üyeye, şahsı adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri 
halinde komisyon ve hükümete de söz verilecek; bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu 
üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sahibi 
ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 181 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Adalet ve Kalkınma Par

tisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Hasan Angı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kon
ya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz; şahsı adına Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik, 
Konya Milletvekilleri Sayın Ahmet Işık ve Sayın Atilla Kart. 

Önerge sahibinin söz talebi var mı?.. Yok. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Hasan Angı. 
Buyurun Sayın Angı. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN ANGI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan Meclis araştırması komisyonu raporuyla ilgili olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, uzunca bir süredir Tuz Golüyle ilgili olarak kamu kurumlarının ve ilgili 
kuruluşların çalışmalar yürüttüğünü ve bunun zaman zaman kamuoyunun gündemine geldiğini 
biliyoruz. Yaklaşık yirmi yıllık süreç içinde Tuz Golüyle ilgili yapılan çalışmalar, 22 nci Dönem 
Birinci Yasama Yılında araştırma önergesi olarak Meclis gündemimize gelmiş, Komisyonumuz 
kurulmuş ve çalışmalarını da tamamlamıştır. Raporumuz hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunul
muş ve sizlere de dağıtımı yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Tuz Gölü, hepimizin bildiği gibi, İç Anadolu Bölgesinde, doğudan 
Kızılırmak masifi, güneyden Obruk, batıdan Cihanbeyli ve kuzeyden Haymana platolarıyla çevrili 
çukur alanın kuzeydoğusundaki en alçak bölümünde yer almaktadır; Türkiye'nin, Van Gölünden 
sonra ikinci büyük gölüdür; idarî olarak, Konya, Ankara ve Aksaray il sınırları içindedir. Kapalı bir 
havzada yer alan Göl, jeolojik olarak da tektonik kökenlidir. 

Ülkemiz ve dünya için çok önemli tuz kaynaklarından biri konumunda olan Tuz Gölü, bugüne 
kadar gerekli önlemlerin yeterince alınmaması nedeniyle, çevresel kirlenme tehdidiyle karşı kar
şıyadır. Çevre il, ilçe ve belde yerleşim birimlerinden kaynaklanan atıksuların arıtılmadan Göle 
ulaşması ve derelerden gelen alüvyonlar, bugün kirlenmeyi hızlandırmaktadır. 

Tuz Gölü, kışın kapladığı geniş su alanıyla su kuşları için de önemli bir kışlama bölgesi olup, 
ülkemizde biyoçeşitliliğin muhafazası açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kriterlere göre 
de (A) sınıfına giren sulak bir alandır. 

(x) 181 S. Sayılı Komisyon Raporu tutanağa eklidir. 
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Ülkemizin ikinci büyük gölü olan bu Gölümüz, önümüzdeki dönemde gerek biyoçeşitliliğin 
muhafazası. Avrupa Birliği bölgesinde Avrupa düzeyinde değerli tuzcul step habitatlarını barındır
ması, muhtemelen Natura 2000 ağına dahil edilecek olması ve gerekse olması ve gerekse ülke öl
çeğinde endüstriyel üretim merkezi olması bakımından, giderek önemi artmaktadır. 

Tuz Gölü. farklı habitat istekleri olan değişik türde ve çok zengin bir yaban hayatının barın
masına, beslenmesine ve üremesine olanak sağlayan eşine az rastlanır değerde sulak alanlar komp
leksi oluşturmakta, bu durum Gölün önemini daha da artırmaktadır. 

Çevresel kirlenmenin önlenmesiyle ilgili olarak, katı atık depolama alanları ve atıksu arıtma 
tesisleriyle ilgili olarak fizibilite çalışmaları, Özel Çevre Koruma Kurulunca bitirilmiştir. Projelerin, 
bir an önce uygulama projelerine dönüştürülüp, tatbikata geçmesi gereklidir. 

Değerli arkadaşlar, tuz, fizyolojik yapıları gereği tüm insanların ve hayvanların vazgeçilmez 
bir ihtiyaç maddesi olduğu gibi, kimya sanayii başta olmak üzere, pek çok sanayi kolu ile ziraat
çılıkta ve kışın kar mücadelesinde kullanılan önemli hammaddelerden biridir. 

Ülkemizin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü, mevcut tuzlalardaki 
üretim kapasitelerinin artırılmasıyla tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabileceği gibi. dünyanın ih
tiyacını da karşılayacak bir potansiyele sahiptir. 

Tuz Gölü, gelişen tarım ve sanayie paralel olarak, bir taraftan kirlilik, diğer taraftan çıplak ve 
bozkır bir havzada bulunması nedeniyle, erozyonun olumsuz etkisi altındadır. Arazinin doğal yapısı 
itibariyle hissedilir boyutlarda erozyonun etkisi altında bulunan Tuz Gölü, gerek yağmur-kar suları 
ve rüzgâr vasıtasıyla gerekse göle ulaşan Peçenek, İnsuyu, Eşmekaya gibi akarsularla karadan 
taşınan materyalle sürekli doldurulmakta ve doldurulacaktır. 

Tuz Gölü ve çevresindeki bozkırlar, barındırdıkları nadir bitki ve hayvan toplulukları nedeniy
le, 2000 yılının sonlarına doğru, özel çevre koruma alanı statüsüyle koruma altına alındı. Bu alan. 
627 500 hektar büyüklüğünde büyük bir koruma alanıdır. 

Tuz Gölü, bölgesine, ekonomik açıdan çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Tuz sanayii. Tuz 
Gölüne sınırı olan yerleşim birimlerinin de başlıca ekonomik faaliyetidir. Şereflikoçhisar da bu il
çelerimizin başında gelmektedir. Tuz madenciliğinin ve işlemesinin yanında, tuz makineleri üretimi 
de. bu ilçemizin önemli geçim dallarından biridir. Bu yüzden de, 1998 ve 1999 yıllarında, Şeref
likoçhisar'ın kuzeyinde ve şu anda özel çevre koruma bölgesinde kalan bir sanayi alanı oluşturul
maya başlanmış -bazı tesislerin inşaatı başlamış, hatta, bir kısmı yanlanmış durumdadır- ancak. 
buranın kıyı koruma kenar çizgisi ve özel çevre koruma alanı içinde olmasından dolayı inşaatlar 
durdurulmuştur: bununla ilgili sürünceme devam etmektedir. Bu projeyle ilgili kesin bir karara 
varılıp, sonuca ulaşılması gerekir. Bu, bölgedeki tuz işletmecileri açısından yerinde in
celemelerimizde ortaya çıkan bir öncelikti. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde, ham tuzun neredeyse yüzde 75'i Tuz Gölünden üretilmektedir. 
Gölümüzde. 3 adet de Tekele ait tuzla bulunmakta; Kaldırım. Kayacık ve Yavşan Tuzlaları. Bu 
üretimin yüzde 70'i Kaldırım ve Kayacık'ta, yaklaşık yüzde 29'u da Yavşan Tuzlasında gerçekleş
mekte. Geçmişte Tekele ait olan tuz işleme tesisleri ise. bugün için. özel sektörce işletilmekte: 
Tekele ait işyerleri de kiraya verilmektedir. 

Tuz Gölü sorunu, sadece bölgesel bir sorun olmayıp, ulusal bir sorun olarak bakılması gereken 
önemli bir başlıktır. 

Tuz Gölü fizibilite raporu da. ekosistemin korunması amacındadır. Tuz Gölü havzasında 
bulunan doğal ckosistemlerin ekolojik önemi ve duyarlılığı üzerine voğunlaşılmıştır ve bu amaçla 
da. master plan hazırlanmıştır. Bu projede, en yüksek tarım özelliğine sahip alanlar belirlenmiş. 
ürün tipleri, ekim tipi değişiklikleri genel hatlarıyla tanımlanmıştır. 
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Özel Çevre Koruma Kurumunca, bölgede acil önlemlerin alınması için altyapı çalışmaları bir 
yandan devam ederken, ekolojik araştırma projelerine de başlanmıştır. 

Tuz Gölü havzası içerisinde koruma öncelikli alan olarak seçilen özel çevre koruma alanında 
tehditlerin ortadan kaldırılması veya minimuma indirilmesi ve havzadaki doğal kaynakların 
korunabilirliğinin sağlanması, önlemlerin alınması, ancak havzaya ait temel bilgilerin detaylı elde 
edilmesiyle mümkün olacağından, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Toprak ve Arazi Kalite 
Sınıflaması ile Alternatif Tarımsal Uygulamaların Belirlenmesi Projesi çalışmaları 25 Temmuz 
2002 tarihinde başlatılmıştır. 

Tuz Gölü, bulunduğu alan itibariyle de kültürel ve tarihî bir mirasa sahiptir. Yerleşim birimleri 
çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Pek çok önemli tarihî kalıntılara sahiptir. Burada, Sul-
tanhanı'nı örnek olarak gösterebiliriz. Tuz Gölünün güneyinden de tarihî İpek Yolu geçmektedir. 

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde toplam 65 adet kültürel SİT alanı bulunmaktadır. 
Yinelemekte fayda görüyoruz ki, bu havza, önemli miktarda kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Özel
likle flamingo kuşlarının burada 10 000'den fazla yuvalandığı tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla, Tuz Gölünü, sadece sanayiin ve diğer alanların ihtiyaç duyduğu bir hammadde 
alanı olarak değil, aynı zamanda, doğal güzelliğin yaşandığı, bitki ve kuş türleri açısından iç ve dış 
turizme açılabilecek bir alan olarak da görmek gerekir. 

Özellikle, yaz aylarında Göldeki tuz tabakalarının oluşturduğu bölgedeki ışık yansımaları, çev
resel güzelliği birkaç kat daha artırmakta ve bu manzara, izleyicilerine, bölge ziyaretçilerine sunul
maktadır. Bölgenin gelişip güzelleşmesi adına, turizme doğru yönlenecek bu yapının, bu doğal 
güzelliğin gözardı edilmeden, gelecek nesillere taşınması da bir mecburiyettir. 

Bu bölgede, Düden, Tersakan, Bolluk, Tuz Gölü ve Eşmekaya sazlıkları, birinci derecede doğal 
SİT alanıdır ve Eşmekaya, yaban hayatı koruma alanıdır. 

Bu bölgemiz, bünyesinde barındırdığı doğal zenginliğin yanında, kültürel zenginliğiyle de ül
kemiz turizmi açısından önemli bir potansiyeli ortaya koymaktadır. Bu anlamda, bu bölgemizin kül
türel değerlerinin konumları araştırılıp, mevcut bilgiler değerlendirilerek özel bir veri tabanı oluş
turulmalıdır. Bu havzadaki her alanın kendine has özellikleri araştırılarak, bu özellikleri dikkate 
alınarak, koruma alanları ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Bu araziler kamulaştırılarak, gözle görülen bir 
şekilde işaretler vasıtasıyla tanımlanmalı ve ekoturizme olanak sağlayacak şekilde fizibilitesi hazır
lanmalıdır. Sonrasında ise, yapılacak faaliyetlerde öncelik sırasına göre sağlanacak kaynaklarla, 
kültürel restorasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tuz Gölünün karşı karşıya kaldığı bu tehdit, geçmişte 
yapılan araştırmalarla ve bugün de komisyonumuzun yaptığı çalışmalar neticesinde, gözardı 
edilemeyecek bir gerçektir. Bu ekolojik tehdidin ortadan kaldırılması için, gerekli önlemler, 
alınacak tedbirler de kalıcı olmalıdır. Bu bölgemizin korunması ve yaşatılması da, mevcut 
projelerimizin bir an önce uygulamaya geçirilmesiyle mümkündür. 

Daha önce bahsettiğim üzere, Tuz Gölü problemi, bölgesel bir sorun olmaktan ziyade, ulusal 
bir konu olarak gündemimizdedir. Bu sorunun giderilmesi de, peyderpey uygulanacak projelerle 
değil, havzanın tümünde projenin aynı anda uygulanmasıyla mümkündür. Bu tür koruma faaliyet
lerinin de İller Bankası vasıtasıyla yapılmasından ziyade, Özel Çevre Koruma Kurumu eliyle yapıl
masını faydalı buluyoruz; çünkü, bunun örneklerini Fethiye, Foça gibi yerlerde hep birlikte gördük; 
sonuç başarılı. Aksi takdirde, yöredeki belde ve ilçe belediyelerinin imkânlarıyla, arıtma sistem
lerinin, katı atık depolama alanlarının oluşturulması mümkün gözükmüyor. O halde. Özel Çevre 
Koruma Kurumu marifetiyle bu sürecin yaşatılması gerekiyor. Aksi takdirde, yurt dışından tedarik 
edilen kredilere Hazine garantisi alınamadığı için, projeler hayata geçmiyor. 
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Komisyonumuz, konunun önemine binaen, kapsamlı ve somut çalışmalar yapmıştır. Çevre ve 
insan sağlığı için önem arz eden Tuz Gölünün kurtarılması gerekliliği konusunda Yüce Meclisimiz 
ayrıca özen göstermiş ve komisyonumuzun kurularak, bu kirlenmeye neden olan kurum ve kuruluş
ların ayrıca uyarılmasını ve konuya hassasiyetle yaklaşılmasını sağlamıştır. 

Hepiniz takdir edersiniz ki, kirlilikle mücadele, ancak, kararlılıkla sürdürülebilirse başarıya 
ulaşabilir. Bu kapsamda, hükümetimizin bu konuya yaklaşımı da Meclisimizin yaklaşımıyla aynı 
olacak, gerekli ilgi esirgenmeyecek ve tıpkı ülkemizin diğer problemlerine sahip çıkıldığı gibi, bu 
soruna da sahip çıkılarak ivedilikle çözüm getirilecektir. 

Çevre kirliliğine karşı verilen mücadele, elbette kurumlarımızın alacağı tedbirlerle sınırlı değil
dir. Unutmamak gerekir ki, eğitim evde başlar ve okulda devam eder. Gelecek nesilleri, bu konuda, 
bizlere göre daha duyarlı yetiştirmeliyiz. Burada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. 

Sanayicilerimizin de, yerel yöneticilerimizin de, sivil toplum örgütlerimizin de, yöre insan
larımızın da, bu konuda daha fazla duyarlı ve eğitimli olmaları gerekmektedir. Bu konuda daha dik
katli olmak ve temkinli hareket etmek zorundayız. 

Bu çalışmaların, gerek ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen uzman arkadaşlarımızın gerekse 
Komisyonumuzun yerinde yaptığı araştırmalarla iki anabaşlık altında toplanan çözüm önerilerinin 
kısa, orta ve uzun vadeli olarak bir an önce hayata geçirilmesi, geçmişteki zaman kaybının telafi 
edilmesi adına da bir mecburiyettir. 

Devlet Su İşlerinin, bölgedeki tahliye kanallarının temizlik çalışmalarını bir an önce bitirerek, 
Göle ulaşan suların daha kontrollü ve temiz olarak gelmesini sağlamasıyla; diğer taraftan, belde, il
çe ve Konya'dan gelen atıkların arıtılmış olarak Göle ulaştırılmasıyla, kısa dönemli çalışmalar or
taya konulmuş olacak. İleriye dönük tarımsal alanlardaki ıslah çalışmalarının ve hidrolojik 
seviyelerin de korunmasıyla detay çalışmaların bölge bütünlüğü içinde yerine getirilmesi, Tuz 
Gölünü gelecek nesillere çok daha problemsiz olarak bırakmamızı sağlayacaktır. 

Bu çalışmaların tekrar gündeme getirilmesine, yavaş giden çalışmaların hızlandırılmasına 
vesile olduğu için, aynı zamanda o bölgeden bir milletvekili olarak, önerge sahibi olan arkadaş
larımıza, Yüce Meclisimize, Komisyon üyelerimize, uzman arkadaşlara; kamu kurumlarından, 
belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden ve akademisyenlerden bu çalışmaya katkıda bulunanlara 
ayrı ayrı şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Unutmayalım ki "doğa, bize atalarımızdan kalan miras değil, çocuklarımızdan aldığımız 
emanettir." Bu söze dikkat çekip, bu emanete hep birlikte hakkıyla sahip çıkmayı diliyor, heyetinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anğı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz. 
Buyurun Sayın Büyükcengiz. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; görüşülmekte olan 181 sıra sayılı Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak, alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun görüş ve düşüncelerini sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisin siz değerli üyelerini. Sayın Başkanı ve Sayın Başkanın yüksek şahsında sorunla ilgili tüm 
yurttaşlarımızı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki temel görevi var
dır. Bunlardan birincisi yasama, ikincisi denetlemedir. 
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Denetim görevi, soru önergeleri, araştırma, soruşturma önergeleri ve gensoru önergeleriyle 
yürütülmeye çalışılıyor. Meclis araştırması, Anayasamızın ve İçtüzüğümüzün milletvekillerine ver
diği önemli bir denetim mekanizmasıdır. Milletvekilleri, bu yolla, ülke sorunlarını ve çözümlerini 
millet adına araştırma, ilgilileri dinleme, çözüm önerilerini saptama, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündemine getirerek yürütmeye, yani, hükümete, iktidarlara rapor verme olanağına sahip olur. 
Yasama ile yürütmenin bir araya gelerek, somut sorunları somut tespit ve teşhisler doğrultusunda 
tartıştığı, irdelediği, gündeme getirdiği önemli bir olaydır. Gerek Meclis araştırma ve soruşturma 
önergeleri, gerekse soru önergeleriyle denetim aracı, etkin, güncel bir sistem ve yöntemle, maalesef, 
işletilememektedir. 

22 nci Dönem Birinci Yasama Yılında gelen 765 adet sözlü soru önergesinden 163 tanesi 
cevaplandırılmış; yine, gelen 127 adet -dikkatinizi çekiyorum 127- Meclis araştırması önergesinden 
sadece 23 tanesi görüşülmüş olup, 12 tanesi kabul edilmiş, 11 tanesi çok önemli olmasına karşın 
reddedilmiş ve 104 tanesi ise gündemde beklemektedir. 

Bize seçim bölgelerimizde soruyorlar: "Önerge verdiniz; ne oldu?.." Yanıt vermekte zor
lanıyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda, araştırma önergeleri sonucu kurulan komisyonlarca 
yapılan çalışmaların bitmesiyle ortaya çıkan raporlar hükümetlere sunulmuş, alınacak önlemlerle il
gili önerilerde bulunulmuş; ama, bunun gereği yerine getirilmemiş. Neye yaramış; hiçbir şeye; 
hükümetlere bununla ilgili bir gensoru dahi verilmemiş. 

Bu dönem, iktidar tarafından denetim görevinin engellenmeye çalışıldığını hep birlikte 
görüyoruz. Bu hususta endişelerimiz var. "Nasıl olsa, bizim yeterli çoğunluğumuz var, Meclisi is
tediğimiz gibi çalıştırırız, parmak hesabıyla muhalefetin sesini kısarız" anlayışı hâkim. Bu anlayış 
sonucudur ki, denetim faaliyetleri etkili biçimde yerine getirilemiyor. Şu anda görüşmekte ol
duğumuz raporla ilgili önerge, AKP Grubuna mensup milletvekilleri tarafından verildi; kabul edildi; 
komisyon kuruldu; çalışmalarını tamamladı; raporunu sundu. Şimdi, raporu görüşüyoruz. Bundan 
sonraki gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak dikkatle izleyeceğiz. Bakalım ne olacak?.. 

Bu tür önergelerden çıkacak sonuçların değerlendirilerek gereğinin yapılması, yürütmenin 
görevidir. Birinci Yasama Yılında, yine, AKP'li milletvekilleri tarafından verilen yolsuzluklarla il
gili önergenin görüşülmesi esnasında, Grubumuz sözcüsü Sayın Ali Topuz'un "siz, iktidarsınız, dev
letin bütün bilgileri, arşivleri ve imkânları elinizde; bu araştırma önergesiyle ne yapmak istediğinizi 
anlayabilmiş değiliz. Elinizdeki bilgileri dürüstçe değerlendirerek, sorunun üzerine gittiğiniz takdir
de gereğini yapmış olursunuz" dediğini anımsıyorum. Şimdi, aynı şeyleri ben söylüyorum: İktidar
sınız, bütçeyi siz yapıyorsunuz, yatırımları siz yönlendiriyorsunuz, Tuz Gölündeki kirliliği de siz 
önleyeceksiniz, gerekli tedbirleri siz alacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, bizler, öncelikle, bu garipliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir 
çözüm bulmalıyız. Evet, bizler bu koşullar altında İçtüzük ve Anayasa hükümlerine yeni bir bakış 
getirerek, denetim yollarını güncelleştirmeli ve etkinleştirmeliyiz. Geçen hafta görüştüğümüz Bilgi 
Edinme Hakkı Yasası, her ne kadar "işi kolaylaştıracak" denilecek olsa da, yeterli değildir. Tekrar 
ifade ediyorum ki, İçtüzük ve Anayasa hükümleri bu hususta yeniden düzenlenmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Tuz Gölü kirleniyor; Tuz Gölü çok uzun yıllardan beri kirleniyor. 
Maalesef, gelmiş geçmiş hükümetlerin hiçbiri bu konuya yeteri kadar duyarlılık göstermedi. 

Değerli milletvekilleri, komisyonumuz, üç ayı aşkın süren çalışmalarını tüm teknik ayrın
tılarıyla rapor haline getirerek bugün Yüce Meclisin bilgilerine sunmuştur. O nedenle, ben konunun 
teknik ayrıntılarına çok fazla girmeyeceğim; ancak, rapordaki bilgileri siz değerli milletvekillerimiz 
değerlendirirlerken, sorunun ne kadar uzun süredir devam ettiğinin bilinmesi açısından, 20 nci 
Dönem milletvekilliğim sırasında bu sorunla ilgili, günün Başbakanına yönelttiğim bir soru öner
geme, yine Başbakan adına Çevre Bakanı tarafından verilen yanıtı kısaca bilgilerinize sunmak is
tiyorum. Tarih 5 Ağustos 1998; soru önergesi : 
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"Dünyamızın nadir doğal kaynaklarından olan, Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve ülkemizin tuz 
ihtiyacının yüzde 73'ünü karşılayan Tuz Gölünün ekolojik dengesi hızla bozulmaktadır. Bunun 
nedeni, çevresindeki yerleşim merkezlerinin evsel ve sanayi atıksularının herhangi bir arıtmaya tabi 
tutulmadan göle ulaşmasıdır. 

Konya kanalizasyonunun yanı sıra, Konya Şeker Fabrikası ve deri sanayii gibi gelişmiş küçük 
sanayi siteleriyle Konya'da bulunan 1 100 civarında küçük ve orta ölçekli işletme ve fabrikaların 
atıksuları Keçeli Deresine, buradan da yine kanal aracılığıyla Tuz Gölüne ulaşmaktadır. Gölün kir
lenmesi böyle devam ederse, Tuz Gölü yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak
tır. 

Soru 1.- Konya Büyükşehir Belediyesinin atıksu arıtma tesisi yapması konusundaki çalışmaları 
hangi aşamadadır? 

Soru 2.- Belediyeyi bu çalışmayı yapmaya zorlamayı düşünüyor musunuz? 
Soru 3.- 63 000 000 insanımızın -o zaman nüfus 63 000 000'muş-beslenme yoluyla sağlığını 

doğrudan ilgilendiren sorunun bu boyutlara gelmesinin sorumluları hakkında herhangi bir yaptırım 
uygulamayı düşünüyor musunuz? 

Arıtma tesisinin malî yükünün çok fazla olacağı bilindiğinden, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının bu projeyi yaptırarak maliyeti belirlemesi halinde tesislerin yapımı için belediyeye 
maddî yardımda bulunmayı düşünüyor musunuz?" 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Öksüz tarafından verilen önergede, sorulan bu soruların tamamı, 
aynen sorun olarak devam ediyor. 1998'den 2003'e kadar aradan geçen beş yıl süre içerisinde gel
miş geçmiş hükümetler, bundan önceki hükümetler ve bu hükümet tarafından, bugüne kadar Tuz 
Gölü için hiçbir şey yapılmamış. 

Önergeye uzun uzun cevap yazmış o zamanki Çevre Bakanımız ve sonucu şöyle bağlamış: 
"Bakanlığımızca, tüm bu çalışmaları içeren ve tutarı 87 536 856 Amerikan Doları olan bir projenin 
1998 yılı yatırımlarına dahil edilerek uygulanması için Yüksek Planlama Kuruluna başvurulmuştur. 
Bakanlığımızın hedefi, uzun yılların ihmali sonucunda oluşan Tuz Gölündeki sorunların en kısa 
sürede çözüme kavuşturulmasıdır." Son olarak "Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde yapılacak 
çalışmalarla yürütülecek uygun projelere destek verilmesi amacıyla, gerek dış kredi gerekse iç 
finansmanın sağlanması hususunda gereken her türlü çaba gösterilecektir" deniyor 1998 yılındaki 
önergeye verilen cevapta. O günden bugüne kadar bu sorunların hiçbirisi çözüme kavuşmamış. 

Değerli arkadaşlarım, aradan beş yılı aşkın süre geçti, 2003 yılında aynı sorunları tartışıyoruz. 
Aslında bu sorunu çözüme kavuşturmak bir tercih meselesidir. Çevreye duyarlı mısınız değil 
misiniz; Değilsiniz. 

Bakınız, gelişmiş ülkelerde çevre sorunu en önemli sorun olarak algılanıyor ve Çevre Bakan
lığı da en önde gelen bakanlık olarak görevini sürdürüyor. Bizde ise, siz, iktidara gelir gelmez, çev
reye ve çevre sorunlarına ne kadar önem verdiğinizi, Çevre Bakanlığını bir başka bakanlıkla birleş
tirmek suretiyle etkinliğini yok denecek düzeye indirerek kanıtladınız!.. İnşallah, raporunu görüş
mekte olduğumuz Tuz Gölünün kirlenmesi sorununda bu düşüncelerimiz tezahür etmez. 

Değerli arkadaşlarım, 10.12.2002 tarihinde Sayın Özkan Öksüz ve arkadaşları tarafından Mec
lis Başkanlığına Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü maddesi uyarınca verilen önergeyle 
kurulan (10/5) esas numaralı Komisyonun, Cumhuriyet Halk Partili üyesi olarak çalışmalarına ben 
de katıldım. Seçim bölgemle de yakından ilgili olduğu için, sorunu uzun yıllardan beri izlemek
teyim. Bu vesileyle, başta komisyon başkanı ve komisyon üyesi değerli arkadaşlarıma, komisyona 
katkıda bulunan teknokrat ve bürokratlara, milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Komisyonumuz, önergenin gerekçesinde belirtildiği gibi, konuyla ilgili araştırmayı ve bilgi 
toplama görevini en ince ayrıntılarına kadar yerine getirmiştir; 18.3.2003 tarihinden 3.6.2003 
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tarihine kadar 9 toplantı yapmış ve bu toplantılarda, Çevre Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Tekel, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdür
lüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Konya Belediyesine bağlı KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan konuyla ilgili çok değerli teknokrat ve bürokratlarla ve 
yine konuyla ilgili bazı üniversitelerimizden gelen akademisyen uzmanlarla müteaddit defalar 
görüşmeler yapmış, huzurlarınızda görüştüğümüz raporu düzenleyerek sizlere sunmuştur. 

Konya Belediyesine ait KOSKİ Genel Müdürlüğüyle birlikte, Kulu, Şereflikoçhisar, Cihanbey
li Belediyeleri yetkililerinden de bilgiler alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sorunla ilgili çalışmaların uzun yıllardan beri devam ettiğini gördük. 
Çözüm yollarıyla ilgili öneriler de, biraz önce belirttiğim kurumlarımızda yeteri kadar var. Olay, 
birinci derecede ekonomik. Konya Büyükşehrinin atıksularının bir yolla Tuz Gölüne kadar uzan
ması en önemli olumsuz etken. Konya Belediyesince arıtma tesisinin ihale edilmiş olması ve kısa 
zamanda inşaatına başlanacağı, olumlu bir gelişmedir. Bunun yanında, Şereflikoçhisar, Cihanbeyli, 
Kulu, Altınekin, Aksaray, Sultanhanı ve Gölle bağlantılı diğer belediyelerimizin arıtma tesislerinin 
yapımını çabuklaştıracak ekonomik yardımların da hükümet tarafından hızla yapılma zorunluluğu 
vardır. 

Önceki hükümetler döneminde İspanya tarafından açılması planlanan bir kredi veya hibenin 
gerçekleşmemiş olması, üzüntü verici bir durumdur. Bunun da, ülkemizin üst üste yaşadığı 
ekonomik krizler dönemine rastlaması sonucu gerçekleşemediği kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, bölge, Anadolu'nun en önemli tarımsal alanlarının bulunduğu bir kesim 
ve Cihanbeyli, Kulu, Şereflikoçhisar, Eskil, Aksaray'da -Gölün civarındaki Aksaray- tarımla uğ
raşan birçok çiftçimiz de, Gölün su dengesinin bozulması sebebiyle her yıl mustarip oluyorlar, mağ
dur oluyorlar, zarar görüyorlar. Tarımsal sulamayı gerçekleştirmek amacıyla, bu coğrafyada, Dev
let Su İşlerinin, uzun yıllardan beri devam edegelen, sulamayla ilgili çalışmaları var. Adı geçen 
belediyelerin birçok atığı, bu kanallar vasıtasıyla Tuz Gölüne ulaşıyor. 

Komisyon çalışmalarımız esnasında, devletin konuyla ilgili birçok biriminin birbirleriyle 
uyumlu çalışma anlayışı içinde olmadıklarını -üzülerek söylüyorum- gördüm. Devlet Planlama Teş
kilatından Hazineye, Çevre Bakanlığından Enerji Bakanlığına, Tarım Bakanlığından İller Ban
kasına kadar, bürokrasinin, bir yetki kargaşası içinde sürekli topu birbirlerine atarak, sorunun 
çözümü üzerine ciddî bir şekilde eğilinilmediği gerçeği de ortaya çıkıyor. 

Ülkemizin tuz ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan Tuz Gölünün kirlenmesini önleyecek çalış
maların bir an önce etkinliğe kavuşturularak bitirilmesi için bu uyuşmazlığa öncelikle son verilmeli, 
gerekirse hükümet tarafından yeniden düzenlemeler yapılmak suretiyle sorunun çözümü kolaylaş
tırılmalıdır. 

Ayrıca, önümüzdeki yılın bütçesine -çok önemlidir bu- yeteri kadar ödenek hükümet tarafın
dan mutlaka konulmalıdır; aksi takdirde, bu sorunun çözümü yine uzun yıllar sürüncemede kalacak
tır. 

Bu vesileyle, bir anımı da sizlere aktarmak istiyorum: 1998 yılında, yine, şu anda Meclisimizin 
oturumunu yöneten Sayın Başkan Yılmaz Ateş'le birlikte -bizim Çevre Komisyonu Başkanımızdı o 
zaman- Tuz Gölü civarında bir geziye de katıldık; kendileri de hatırlayacaklar. Sayın Başkan, geç
tiğimiz günlerde ben tekrar gittim, sizin gördüğünüz gibi duruyor hâlâ; onu da bu vesileyle size ilet
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Tuz Gölü kirleniyor; devletin, bu kirliliği önlemekle ilgili, ekonomik 
olanaklar ölçüsünde görev yapmasını kabul etmek mümkün değildir. Anayasamızın 65 inci mad
desi, ekonomik ve sosyal haklarla ilgili olarak devletin görevinin, ekonomik gücüyle sınırlı ol
duğunu ifade ediyor; ancak, çevre hakkı, yaşam hakkının, insanlık hakkının bir parçasıdır. Böy-
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leşine önemli bir konunun, belki, anayasa düzenlemesi sırasında yaşam hakkı içinde yer alması 
zorunluluğu vardır. Birçok yerde kirliliği görüyoruz. Bizim, Türk Ulusu olarak kaliteli bir yaşama 
ulaşabilmemiz için bu konularda yeni düzenlemeler yapmamız zorunludur. Avrupa Birliği ilerleme 
raporunda eleştirilen hususlardan birisi, çevreyle ilgili hiçbir düzenleme yapmayışımızdır. 21 inci 
Yüzyılda Avrupa Birliğinin kapısını zorladığımız bir dönemde, çevre sorunuyla ilgili düzenlemeleri 
hızla yapmamız gerekiyor. Tuz Gölü ve birçok güzelliğimiz elimizle kirleniyor, doğanın dengesi 
bozuluyor. Tuz Gölünün kokmaya başladığını hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Artık tuz da kokmaya 
başladı. Tuzun kokması, bir ülke için tehlikeli bir göstergedir. Bunların nedenleri devlet katında bel
li. Devletin kurumlarının, başta hükümet olmak üzere, her konuda kirleticilikten uzak durmaları 
gerekiyor. 

Biz, bu bakış içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, böylesine önemli bir kirliliğin yaşan
dığı Tuz Gölünde, kirlenme nedenlerinin, alınması gerekli önlemlerin, bunun ekonomik ve sosyal 
hayata yansımalarının ne olduğunun araştırılmasına, hiçbir önyargıya kapılmadan katkı verdik. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bilgiye, belgeye, her zamandan daha fazla, milletvekillerimizin, 
halkımızın ve basınımızın ulaşmasını sağlamak amacıyla, rapora olumlu bakıyoruz ve raporda 
belirtilen Tuz Gölünü kirlilikten arındıracak ve ülkemizin diğer tüm kirliliklerden arındırılmasıyla 
ilgili önlemlerin, hükümet tarafından, zaman kaybedilmeksizin alınmasını içtenlikle de diliyoruz. 
Tuz Gölündeki kirliliğin ekonomik katkılarla arınacağı belli; hükümet, bu katkıyı hemen yap
malıdır. 

Devletteki diğer kirlilikleri temizlemek için de, milletvekili dokunulmazlıklarını sınırlayan 
anayasa değişikliği tasarısının, bir an önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne getirilmesi zorun
luluğu vardır. 

Bu duygularla, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına, Yüce Meclisin siz değerli 
üyelerini saygıyla selamlıyorum; beni dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ediyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Büyükcengiz. 
Şimdi, Komisyon adına, Başkan Sayın Özkan Öksüz; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
(10/5) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ÖZKAN 

ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca 20 milletvekili arkadaşımla birlikte vermiş olduğum araştırma önergesinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde kabulü sonucu kurulan araştırma komisyonunun hazırlamış olduğu 
raporla ilgili söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlar, dünyada ve ülkemizde tuz üretiminde önemli bir yeri olan Tuz Gölü, son 
yıllarda hızlı bir kirlenmeyle karşı karşıyadır. Beyşehir yöresindeki tarımsal alanların sulanması 
amacıyla yapılan sulama kanalına, Konya İlinin evsel ve endüstriyel nitelikteki atıksularının arıtıl
madan ana tahliye kanalına bağlanması ve Aksaray İli Cihanbeyli, Kulu, Şereflikoçhisar gibi il
çelerin ve bu ilçelere bağlı bazı beldelerin kanalizasyonlarının Tuz Gölüne akıtılmasıyla, ülkemizin 
en önemli doğal zenginlik alanı olan Tuz Gölünün kirlilik tehlikesi büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Tuz Gölündeki su seviyesinin yükselmesi, çevresindeki tarım alanlarının tabansuyunu yükselt
tiğinden, Tuz Gölü havzasında tarım arazilerinin verim düşüklüğü ve arazi çoraklaşmaları ortaya 
çıkmıştır. Bu durum, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Ankara İline bağlı Şereflikoçhisar, 
Konya İline bağlı Kulu, Cihanbeyli İlçeleri ile bu ilçelere bağlı köy ve kasabalar ve Tuz Gölüne 
kıyısı bulunan Aksaray İlinin köy ve kasabalarının ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Ekonomik zenginliği yanında, barındırdığı kuş türleriyle ve ekosistemiyle Özel çevre koruma 
bölgesi olarak ilan edilen Tuz Gölü yok olma durumuyla karşı karşıyadır. 
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Bu nedenle, bir taraftan Tuz Gölündeki kirlenmeye dikkat çekmek, diğer taraftan da kirlen
menin boyutlarının araştırılarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla, 22 milletvekili ar
kadaşımla birlikte, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi için araştırma önergesi verdim. Bu önerge, siz değerli milletvekillerimizin -muhalefeti ve ik
tidarıyla- oylarıyla 4.2.2003 tarihli 30 uncu Birleşimde görüşülmüş, Genel Kurulun 758 sayılı 
kararıyla, önergede belirtilen hususlar araştırılmak üzere bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 
Bu kararı takiben, 4.3.2003 tarihli 40 inci Birleşimde, Tuz Gölü Araştırma Komisyonu için üye 
seçimi yapılmıştır. 12.3.2003 tarihinde toplanan Tuz Gölü Araştırma Komisyonu, kendi arasında 
görev taksimini yaparak, çalışma stratejisini belirlemiştir. 

Bu amaçla, konuya duyarlı sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu ve özel kuruluş temsil
cilerinin davet edilerek dinlenilmesine, Tuz Gölü havzasında incelemelerde bulunulmasına, ulaşılan 
her türlü bilgi ve belgelerin rapora esas teşkil etmesi bakımından değerlendirilmesine karar 
verilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile konuyla ilgili araştırma yapmış olan bilim adamlarımız ve 
sivil toplum örgütleri komisyon toplantılarına davet edilmiştir. 

Bu çerçevede, Özel Çevre Koruma Kurumu, Konya Büyükşehir Belediyesi, Tuz Gölü çev
resinde yer alan ilçe ve kasabalarımızın belediye başkanları, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tekel Tuz Sanayii Müessese Müdürlüğü, Çevre 
Bakanlığı, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Enerji Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı yetkilileri ile üniversitelerimizden konuyla ilgili araştırma yapmış öğretim üyeleri komisyon 
toplantılarına davet edilerek dinlenilmiş ve komisyonumuza sunmuş oldukları raporlar hassasiyetle 
incelenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Komisyonumuz, Tuz Gölündeki kirlenmenin boyutlarını yerinde in
celemek amacıyla 9.5.2003 ve 10.5.2003 tarihleri arasında, Şereflikoçhisar, Cihanbeyli ve Kulu İl
çeleri ile Tuz Gölü çevresinde bulunan beldelerimizi ziyaret etmiş ve yöre halkının sorunlarını din
lemiştir. Kayacık, Kaldırım ve Yavşan Tuzlalarında incelemelerde bulunulmuş ve tuzlaların yet
kililerinden bilgiler alınmıştır. 

Bu arada, Şereflikoçhisar'daki Peçenek Deresi, Kulu'daki Düden Gölü, Gölyazı Kasabasındaki 
Devlet Su İşlerinin tahliye kanalı ile Devlet Su İşlerinin anatahliye kanalının, Hasan Kerpiç Yaylası 
Köprüsünden bakılarak kirlilik incelemesi yapılmış ve kirliliğin kaynağı ile kirliliğin boyutları in
celenmiştir. 

Bütün bu çalışmalardan elde edilen bilgiler bir rapor halinde sizlere sunulmuştur. Bu raporun 
hazırlanmasında emeği geçen Komisyon üyesi milletvekillerimize, bizzat Komisyona gelerek bilgi 
veren bürokratlarımıza ve bilim adamlarımıza, hazırlamış oldukları rapor ve araştırmalarını Komis
yonumuza sunan şahıslara ve Komisyonda görev alan Meclis personeline de teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Tuz Gölünün yoğun bir kirlilikle karşı karşıya olduğu hususu, gerek 
geçmişte yapılan araştırmalardan gerekse Tuz Gölü Araştırma Komisyonunun yapmış olduğu çalış
malardan kesin olarak anlaşılmıştır. 

Tuz Gölündeki kirliliğin bertaraf edilmesi için alınması gereken önlemler, geçici önlemler ol
mayıp, kısa ve uzun vadede kalıcı önlemler olmalıdır. Bu amaçla, Komisyonumuz tarafından, Tuz 
Gölündeki kirlenmenin boyutları, alınması gereken kısa ve orta vadedeki tedbirler ile bu tedbirlerin 
alınmasında devlet kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve yöre halkına düşen görevler 
tespit edilmiştir. 

Tuz Gölündeki kirlenmenin önlenmesi için alınması gereken tedbirler anahatlarıyla şunlardır: 
Bölgenin kaynaklarının korunması ve kullanılmasında, mevcut projelerin bir an önce hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından hazır
latılmış bulunan Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi fizibilite çalışmalarının ve bu çalışma sonunda or-
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taya çıkan araştırma projelerinin, atıksu arıtma ve katı atık düzenli depolama tesisleri uygulama 
projelerinin Devlet Planlama Teşkilatı yatırım programına alınarak uygulamaya sokulması ve Tuz 
Gölü havzasının bir yönetime kavuşturulması gerekmektedir. 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlatılmış bulunan Tuz Gölü Entegre 
Çevre Projesini, havzadaki belediyelerin finansmanlarıyla, kısıtlı bütçeleriyle karşılamaları müm
kün değildir. 

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70-80'ini karşılayan Tuz Gölünün Kurtarılması Projesi, 
sadece Konya ve Tuz Gölü çevresindeki belediyelerin sorunu değildir. Bu sorun, Türkiye'nin ulusal 
bir sorunudur. 

Bu çerçevede, Tuz Gölü havzasının bir bütün olarak değerlendirilmesi, kirletici kaynakların 
tümünün aynı anda o havzadaki suyun kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle, havza 
bazında bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Bu konudaki çalışmalara süratlilik 
kazandırmak ve kısa zamanda sonuç almak amacıyla, söz konusu faaliyetlerin tek bir yönetim al
tında gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. Bu amaçla, il özel idareleri ile ilgili belediye başkanların
dan oluşan Tuz Gölü hizmet birliği kurulmalıdır. 

İl özel idareleri ile, ilgili belediye başkanlarından oluşacak Tuz Gölü hizmet birliği, Özel Çev
re Koruma Kurumuyla koordineli çalışmalıdır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Tuz Gölünde yapılması planlanan uygulama projelerini İller Ban
kasına bırakmamalıdır; çünkü, İller Bankasının bu uygulama projelerini kısa zamanda hayata geçir
mesi mümkün değildir. Özel Çevre Koruma Kurumu ile Devlet Planlama Teşkilatının belediye hiz
metleri sektöründen Fethiye, Foça, Patara ve Göcek katı atık düzenli depolama tesisleri birkaç yıl 
içinde tamamlanmıştır. Yine, aynı sektörden Ortaca katı atık düzenli depolama tesislerinin inşaatı 
ve Datça katı atık düzenli depolama tesisleri yapılacaktır. 

Bu ulusal projenin hayata geçirilmesi, hem ülkemiz ekonomisi hem de Tuz Gölü çevresindeki 
yörenin ekonomisi için çok önemlidir. 

Bu nedenle. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından, Konya İli, Aksaray İli, Şeref
likoçhisar, Cihanbeyli, Kulu İlçeleri ile bu projede yer almayan, ancak Tuz Gölüne yakınlığı 
nedeniyle Eskil İlçesi kanalizasyon atıksu tesisi ve katı atık bertaraf tesislerinin. Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından öncelikli projeler kapsamına alınması ve kısa zamanda gerçekleştirilmesi gerek
mektedir. 

Ağır işleyen bürokrasi, kurumlar arasındaki koordinasyon eksiklikleri, projenin hayata geçiril
mesinde en büyük engeli teşkil etmektedir. Bölgede daha önce Çevre ve Orman Bakanlığınca yap
tırılan önfizibilite etüdüne göre, atıksu arıtma tesisleri ve katı atık bertaraf tesislerinin finansmanı 
için kullanılması planlanan yumuşak kredileri kapsayan İspanyol-Türk fınansal protokolünün bir 
parçası olarak Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi fizibilite etüdü, İspanyol hükümetinin hibesiyle Özel 
Çevre Koruma Kurumunca yaptırılmıştır. Bu projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan finans
man kaynağı da İspanya'dan temin edilmiştir. Türkiye ile İspanyol hükümetleri arasında imzalanan 
ekonomik ve malî işbirliği mutabakat zaptı kapsamında, 72 800 000 dolar kredi temin edilmiştir; 
ancak, devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk, ağır işleyen bürokrasi ve Devlet Planlama 
Teşkilatı ile Hazine Müsteşarlığının bu projeyi desteklememesi ve gerekli önemin verilmemesi 
nedeniyle. İspanyol kredisi, maalesef kullanılamamıştır. 

Bu proje kapsamında. Konya Büyükşehir Belediyesi, İspanyol hükümetinin istediği malî 
sorumluluğu üstlendiği için. Konya İli kanalizasyon atıksu tesisi ve katı atık bertaraf tesisinin 
ihalesi 16 Temmuz 2002 tarihinde yapılarak, Sistem Yapı, INIMA ve OHALE şirketlerinden oluşan. 
üçlü uluslararası bir konsorsiyuma verilmiştir. 
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28 500 000 dolara ihaleyi alan konsorsiyum, yapımına başlandığı tarihten itibaren üç yıl 
içerisinde arıtma tesisini tamamlayarak, bir yıl ücretsiz işletip, daha sonra da Konya Büyükşehir 
Belediyesine devredecektir. Bunun hayata geçirilmesi için, bir an önce, İspanya Bakanlar Kurulun
dan gerekli kredinin çıkarılması amacıyla girişimler yapılmalıdır. 2004 yılında, Bakanlar Kurulu 
tarafından verilecek karar doğrultusunda proje hayata geçirilecektir. 

1969 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Ankara-Haymana-Samsam 
Gölü, tahliye kanalının toprakla dolması sonucu, normal derinliğini kaybetmiştir. Bu nedenle, 
tabansuyunu tahliye edememektedir. Kanalın dolu olduğu mevsimlerde tabansuyu yüzeye çıkarak, 
arazinin bataklığa dönüşmesine ve çoraklaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, Konya İlimize 
bağlı Cihanbeyli İlçesinin Yapalı, Günyüzü, Gölyazı ve Taşpınar beldeleri ile Sağlık Köyü arazileri, 
Kulu İlçesine bağlı Tavşançalı, Zincirlikuyu ve Tuzyaka Beldeleri ile Bozan ve Acıkuyu Köylerine 
ait yaklaşık 20 000 dekar arazide ekim dikim yapılmamakta, ürün verimi düşmüş bulunmaktadır. 
Kendi gayretlerim -bu gayretlerimiz, bu raporu hazırladıktan sonra gerçekleşmiştir- ve Konya DSİ 
Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, kanalı dolduran toprağı temizleme işlemi başlamıştır ve 
şu an devam etmektedir. Bu çalışmalar sonunda, çevredeki tarım alanlarının taban suları bu kanal
dan deşarj olacaktır. 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Tuz Gölü Havzası Yeraltı Doğalgaz 
Depolama Projesiyle ilgili çalışmalarda, açıklık kazanamamış birkısım konuların bulunduğu tespit 
edilmiştir. İlgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalar tatminkâr bulunmamıştır; hem Tuz Gölün
den alınan numunelerin ve eritme işlemlerini takiben Tuz Gölüne verilmesi planlanan tuzlu suyun 
aynı kimyasal özelliklere sahip olduğu yönündeki raporun hem de ÇED raporunun aynı firma 
tarafından hazırlanması tereddütler doğurmaktadır. 

Kullanılması düşünülen yeraltısuyunun miktarının çok fazla olması ve yeraltısuyunun Tuz 
Gölü için önemli kaynak olduğundan hareketle, yeraltısuyu çekimi yerine başka alternatifler değer
lendirilmelidir. Ayrıca, eritme işleminden sonra ortaya çıkacak olan tuzlu suyun Tuz Gölüne veril
mesinin, Tuz Gölüne ne gibi etkide bulunacağı detaylı olarak araştırılmalı ve deşarj için başka al
ternatifler aranmalıdır. 

Buna ilaveten, depolama çalışmaları yapılırken, eritme işleminde kullanılan suyun, bölgedeki 
yeraltısularından sağlanmasının planlanmasının mevcut yeraltı su rezervini önemli ölçüde azal
tacağı ve bölgenin zaten yetersiz olan su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, devamında da böl
gedeki ziraatçılığın zarar göreceği düşünülmektedir. Bu nedenle, yeraltısularına ilişkin rezerv 
değerlendirmesiyle birlikte, bölgede bulunan çiftçilerin muhtemel zararlarının da karşılanması 
hususu değerlendirilmelidir. 

Ayrıca, BOTAŞ'ın bu faaliyeti, bölgede, âdeta yeni bir yerleşim alanı yaratacağından, yapılan
manın gerçekleştirileceği alanda, ÇED raporunda belirtilen paket arıtma tesisinin verimli bir şekil
de çalıştırılması gerekmektedir. 

Dağınık şekilde oluşan kirleticilerin göle girişini kontrol altına almak amacıyla, kirleticileri 
tutacak veya bertaraf edecek tampon bölge olarak sulak alanlar oluşturulmalıdır. Bu bağlamda, Tuz 
Gölü Entegre Çevre Projesi fizibilite çalışması sonucunda, Kulu İlçesinde Düden Gölü sulak alanı, 
Cihanbeyli İlçesinde İnsuyu Deresi deşarjı sulak alanı ile Cihanbeyli sulama drenaj kanal deşarjı 
sulak alanı, anatahliye kanalı sulak alanı deltası, Aksaray tahliye kanalı sulak alanı deltası. Şeref
likoçhisar atıksu tesisi deşarjı sulak alanı. Eskil İlçesinde atıksu arıtma tesislerinin yapılması: 
Peçenek Deresi üzerinde yapılması planlanmış ve inşaatına başlanması için fınansal kaynağa ih
tiyacı bulunan barajın yapılması; Ankara-Haymana Samsam Gölü tahliye kanalı içindeki toprağın 
alınarak kanal tabanının derinleştirilmesi; Tuz Gölü çevresinde ziraatla uğraşan çiftçilerimiz için 
eğitim ve bilgilendirme programlarının geliştirilmesi; toprak kanununun çıkarılması gerekmektedir. 
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Kanalizasyon sistemi mevcut olup, arıtma tesisi bulunmayan tüm belediye ve beldelerin 
kanalizasyon sistemlerinin arıtma tesisiyle, köylerin ise sızdırmasız fosseptik çukurlarla sonlan-
dırılarak, havzadaki evsel atıkların önüne geçilmelidir. 

Tuz Gölü çevresindeki sanayi tesislerinin kurulum alanlarının organize sanayi bölgeleri şeklin
de gelişmesi teşvik edilmeli, organize sanayi bölgelerinin atıklarının arıtılması için katı ve sıvı arıt
ma tesisleri yapılmalıdır. 

Tarım ve tarımın sorunlarını kapsayan bir eylem planı, çalışma programı hazırlanarak yürür
lüğe konulmalı, ekolojik tarıma geçiş teşvik edilmeli, tarımdışı toprakların amaçdışı kullanımı en
gellenmelidir. 

Tarım il müdürlükleri, yeraltısuyunun kirlenebileceği arazilerde kimyasal gübrelerin ve ziraî 
ilaçların kontrollü olarak kullanımı hususunda çiftçilere destek vermelidir. Sürdürülebilir kalkınma 
için, sanayileşme, şehirleşme ve tarımsal aktiviteler, kurumlararası işbirliği sağlanarak gerçekleş
tirilmelidir. Kirliliğe yol açan su kullanıcılarının daha iyi denetlenmesi için, otokontrol sistemine 
yönelik teşvik edici ve eğitim amaçlı çalışmalar yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin olduğu gibi, dünyanın da en önemli gölleri arasında yer alan 
Tuz Gölü can çekişmektedir. Komisyonumuz tarafından açıklanan kısa, orta ve uzun vadeli tedbir
ler alınmazsa, Tuz Gölü, yok olma durumuyla karşı karşıya gelecektir. Tuz Gölünü kurtarmak, Kon
yalının, Aksaraylının, Ankaralının veya göl çevresinde yaşayan insanların sorunu değil, bu sorun, 
ulusal bir sorundur. 

Durumu Yüce Meclisin takdirlerine sunuyor, hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öksüz. 
Hükümet adına, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe; buyurun. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Özkan Öksüz ve 22 milletvekili arkadaşımızın, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılmasıyla 
alakalı vermiş oldukları önergeyle ilgili komisyon raporunu, burada, arkadaşlarımızın görüş ve 
düşünceleri doğrultusunda dinledik. 

Tuz Gölünün, Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olarak, elbette ki, çevre hassasiyetleri 
açısından mutlaka korunması ve kullanma ve koruma dengesinin mutlaka gözetilmesi gerektiği son 
derece aşikârdır; ama, şu realiteyi açıkyüreklilikle ortaya koymak lazım: Türkiye, Avrupa Birliği 
sürecinde, Avrupa Birliği çevre müktesebatının önemli bir kısmını kendi mevzuatına uyarlama nok
tasında belli çalışmaları yapmış olmasına rağmen, bu çalışmaları hayata taşımak ve bu çalışmalar
la alakalı uygulamaları arzu edilen noktaya getirme aşamasında bir hayli geride kalmıştır. Tür
kiye'nin çok tutarlı çevre politikaları olduğunu söylemek mümkün değildir. Her ne kadar, devlet 
politikası, hükümetler politikası olarak yasalarda, mevzuatlarda yapılan düzenlemelerle belli bir 
format içerisinde çağdaş bir düzey kazandırılma çalışması bu yönde yapılmış olmasına rağmen, 
bizim Türkiye'deki özel sektör ve kamu sektörünün ortaya koymuş olduğu performans, toplumsal 
tatminden son derece uzaktır. 

Bakın, şu anda Tuz Gölünü konuşuyoruz. Tuz Golüyle alakalı olarak en büyük kirleticinin kim
ler olduğuna bakmak lazım. En büyük kirletici, bizzat belediyelerdir. Evsel atıkların, sanayiin ağır 
metal içeren bütün atıklarının, ilçelerin, beldelerin bütün atıklarının boşaltıldığı yer Tuz Gölüdür. 
Önce kirletip, sonra da "acaba bunu nasıl temizleyebiliriz" diye kara kara düşünüyor, kaynak bul
maya çalışıyoruz. İş başlamadan, yola çıkmadan tedbirini almış olsak, zannediyorum, maliyetler 
küçülecek; ama, önce yıkıyoruz, ondan sonra da yapmaya çalışıyoruz. 

Milletvekili arkadaşlarımızın İspanyol kredisiyle alakalı dile getirdiği hususlar doğrudur. 
Geçen hafta KOSKİ Genel Müdürüyle Bakanlığımızda yapmış olduğumuz toplantıda, 2004 yılının 
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başında, inşallah, İspanyol kredisinin 28 500 000 000 dolarlık bölümünü hayata geçireceğiz; yani, 
ihalesi yapılmış, kredi işlemediği, işletilemediği için, maalesef, proje akim kalmış durumda; ama, 
bizim, Bakanlık olarak üzerinde en fazla durduğumuz projelerden birisi Tuz Gölü Projesidir. 

Doğrudur; bu projenin, sadece Konya'yı, Aksaray'ı, Cihanbeyli'yi, Şereflikoçhisar'ı, Ankara'nın 
bir bölümünü ilgilendirmediğinin, Türkiye'nin bir ulusal sorunu olarak ele alınması, o bağlamda da 
çözüme kavuşturulması noktasında üzerimize düşen bir hayli iş olduğunun farkındayız. Bunun 
gereği olarak da, Bakanlığımız, Özel Çevre Koruma Kurumunun koordinasyonunda, KOSKİ'yle 
birlikte, yani Konya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte, bu projeyi, öyle zannediyorum ki, 2004 yılı 
içerisinde harekete geçirecek. Ama, tabiî, bu, projenin sadece bir bölümüdür. Bir de Aksaray'ın, 
Cihanbeyli'nin, Şereflikoçhisar'ın, Kulu'nun ve diğer küçük belde belediyelerinin içerisinde bulun
muş olduğu bölümün göl üzerindeki kirletme baskısını, elbette ki, bertaraf edecek bir çalışma yap
mak lazım. Aslında, İspanyollarla yapılmış olan kredi anlaşmasının tamamı, takribî olarak 68 000 
000 dolardır. Tabiî, burada, Konya Büyükşehir Belediyesinin malî imkânları böyle bir projenin geri 
ödenmesi imkânını sağladığı için, rahatlıkla, projeye imza atabilmişler, arkasında durabileceklerini 
ortaya koymuşlar ve koordinasyon içerisinde, Bakanlığımızla birlikte bu çalışmayı sür-
dürüyoruz;ama, diğer belediyelerin, biraz da her şeyi devletten bekleme... Her şeyi devletten bek
leme... Niye yapacağız; elimizi sıcak sudan soğuk suya değdirmeyelim, her şeyi devlet yapsın, her 
şeyi Ankara yapsın! Halbuki, her şeyin bir bedeli olması lazım. Kullananların mutlaka ve mutlaka 
bir bedel ödemesi lazım. Eğer çağdaş kentte oturmayı arzu ediyorsak, o zaman, bunun gereği olarak, 
elbette ki, birazcık, bazı şeylerin faturalarına katlanmak lazım. Elbette ki, Türkiye'de bugüne kadar 
çevre politikalarında gerekli duyarlılığın gösterilmediğini ifade ederken, Türkiye'nin temel 
sorununun nereden kaynaklandığının altını da kalın çizgilerle bir kez daha çizmekte fayda 
görüyorum. 

Bakın, yasaların anayasası nasıl varsa, planların da bir anayasası hükmünde olan master plan
ların uzun dönemli gelişme planlarının olması lazım; ama, Türkiye'de, maalesef ve maalesef, bana, 
tamamı bitmiştir, master planlan bitmiştir diye, 81 ilden bir tek il bile gösteremezsiniz. 

Yine, Türkiye'deki metropol kentler başta olmak üzere bazı kentlerin atıksularının arıtıldığını, 
çöplerinin düzenli depolanma imkânlarına sahip olduğunu, büyük şehirler başta olmak üzere, 3 300 
civarındaki belediyenin sıralamasını yaptığımız zaman, bunlardan, ancak ve ancak, iki elin parmak
ları sayısı kadar belediyenin, bazı düzenlemeleri, bazı projeleri gerçekleştirdiğini söyleme im
kânımız var. 

Başta ülkenin Başkenti Ankara olmak üzere, çöplerin bertaraf edileceği modern deponi alan
larının mevcut olduğunu söylemek mümkün müdür; değil. Aslında, bu konuların Parlamento gün
demine sıkça getirilmesi lazım. Aslında, bu konuların, ulusal bir bilinç oluşturulması için, sivil top
lumun daha fazla destek vereceği, seçilmişler ile -ülkedeki katılımcı demokrasinin gereği olarak-
baskı grupları diye adlandırmış olduğumuz kesimlerin daha fazla gayret göstermesi lazım. 

Ben, bu Parlamento kürsüsünde öyle konuların gündeme getirildiğine tanık oluyorum ki, bun
ların ülkenin çevre sorunlarıyla mukayese edilmesi mümkün değildir; ama, biz, öncelik 
sıralamasını, maalesef, yapamıyoruz; yaptığımız sıralamalar, daha ziyade, palyatif görüşlerin, günü 
kurtarmanın tezahürü şeklinde kürsüye, sayfalara ve ekranlara yansıyor. 

Bakın, bu çağdaş olmayan, vahşi çöp depolama alanlarının Türkiye'de ne büyük sıkıntılara 
mahal verdiğini, bir kısmını, neticeleriyle, gözümüzle görüyoruz, elimizle tutuyoruz; ama, bir kıs
mını, maalesef, ne gözümüzle görebiliyoruz ne de elimizle tutabiliyoruz. Gözümüzle gördüğümüz 
nedir; geçen hafta İstanbul'daki Burgazada'daki çöp depolama alanının meydana getirmiş olduğu 
yangının bir benzerini, aynı gün Çanakkale'de yaşadık, Bodrum'da yaşadık, diğer pek çok yerde 
yaşadık. Hekimbaşı çöplüğünü unutmak mümkün değil. Bu, bizim görebildiğimiz sonuçlardır. Bir 
de, bu orman alanlarında bilhassa vahşi depolama şeklinde yapılan çöplüklerin bir kısmı dereye 
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karışıyor, bir kısmı yeraltı sularına karışıyor, bir kısmı denize karışıyor; ondan sonra da, insana, 
maalesef, olumsuz çevre koşulları olarak geriye dönüyor. 

Türkiye'de yeraltı sularının ne kadar bilinçsiz olarak kullanıldığının, burada, bir kez daha, 
hatırlatılmasında fayda görüyorum. Bilhassa Trakya yöresindeki çarpık kentleşmenin ve çarpık 
sanayileşmenin, plansız sanayileşmenin bize bir faturası olarak yeraltısuları bundan on sene önce 
150 metredeyken, şimdi 350-400 metreye inmiştir. Ayrıca, yeraltısularının bölgedeki boya ve APE 
sanayiinin olumsuz neticelerinden etkilenerek ağır metallerle kirletildiği ve bunun da orta ve uzun 
vadede çok kalıcı etkilerinin olabileceğinin herkes tarafından bilinmesi lazım. 

Bakın, burada, planların bir anayasası mesabesindeki çevre düzeni planlarından bahsederken 
buraya geldim. Türkiye, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde öncelikli iller sıralamasını yaparak çevre 
düzeni planlarını tamamlamak mecburiyetindedir. Bakanlığımız, 2004 yılı bütçesinden bu konuyla 
alakalı gerekli ödeneğin konularak ihalelerin en kısa sürede yapılarak, burada birtakım bütçedışı im
kânları da kullanarak çevre düzeni planlarını bitirmek mecburiyetindedir. Eğer çevre düzeni plan
larını arzu ettiğimiz süre içerisinde bitirebilirsek, Türkiye'nin ne Tuz Gölü ne Sapanca Gölü ne Van 
Gölü ne de bir başka gölü veyahut da akarsuyunda istemediğimiz çevre kirlenmesiyle karşı karşıya 
kalmak gibi bir talihsizliği yaşamamız söz konusu olur. 

Bu genel değerlendirmeden sonra, özellikle Tuz Gölüne tekrar dönecek olursak, biz, Tuz 
Gölünde, 2004 yılı içerisinde, hem Cihanbeyli, Aksaray, Kulu, Şereflikoçhisar tarafının hem de 
KOSKİ'yle birlikte koordinasyon içerisinde harekete geçirmiş olduğumuz Konya'nın atıksularının 
arıtılması ve ondan sonra deşarj edilmesiyle alakalı projeyi, öyle zannediyorum ki, belli bir noktaya 
getireceğiz ve bu projenin arkasında durduğumuzu, Bakanlık olarak en önemli projelerimizin ön
celik sıralamasında bir değilse ikinci sırasında olduğunu burada ifade ediyor, bize, burada bu 
konuyu sizlerle birlikte tartışma ve kamuoyumuzu bu konuda bilgilendirme imkânını da ver
melerinden dolayı Sayın Öksüz ve 22 milletvekili arkadaşıma, görüş ve düşüncelerini dile getiren 
muhalefet ve iktidar milletvekillerine saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, başta Sayın Özkan Öksüz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür 

ediyorum. 
Orası, gerçekten bir facia. 1998'de, Sayın Büyükcengiz'in belirttiği gibi, bir heyetle gitmiştim. 

Bu atıkların tam Gölle buluştuğu nokta. Göl, üçte 1 oranında zaten küçülmüş. Tuz Gölü, yalnız 
ulusal bir değer değil, sanırım evrensel bir değer; çünkü, bu gölden dünyada 2 tane var; biri bizim 
sınırlarımızın içinde biri de Amerika Birleşik Devletlerinde. Amerika'daki göl, gerçekten, her yıl 
verimini koruduğu gibi, daha da güzelleştirilmekte; ama. maalesef, bizimki giderek küçülmekte ve 
hoyratça kullanılmaktadır. 

Sayın Bakan, yalnız sanayi, evsel ve ziraî atıklar değil, aynı zamanda hastane atıkları da oraya 
deşarj edilmektedir. Konya Ovasını sulamak amacıyla Devlet Su İşlerinin yaptığı o sulama kanal
ları, maalesef, o atıkları oraya taşımaktadır. Yani, kendi elimizle, o güzelim eseri, dünya çapındaki 
bir eseri böylesine kirletmişiz. 

Geçmiş dönemlerde, bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine, en azından bir Meclis 
araştırması yoluyla da olsa taşıma olanağını, maalesef, bulamamıştık; bu dönem taşındı. Konuyu 
gündeme taşıyan arkadaşlarımıza, katkı veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Umuyorum -
Sayın Bakanın sözlerinden de cesaret alarak- böylesine, dünya çapında bir değer olan Tuz 
Gölümüzün bu kirliliğine bir an önce son verilir. 

Şahsı adına, Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik; buyurun. (AK Parti sıralarından alkış
lar) 
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BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (10/5) esas numaralı 
Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde, şahsım adına söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiyemizde, birçok tabiî zenginliklerimizi koruyamadığımız gibi, üstüne üstlük, doğal 
yapılarının, birçok insan kaynaklı etkilerle ortadan kalktığını görmek, gelecekte sunî diye anlamlan
dırmaya çalıştığımız çevreyle karşılaşacağımızın göstergesidir. 

Yaşadığımız kentlerin imkânlarını artıralım derken, halkımıza hizmet götürmek amacıyla çev
reyi öz yapısından uzaklaştınyorsak, bunları da daha sonra içerisinden çıkılmaz mevzuatlarla 
tamamen kilitleyip çözüm yollarını bulamıyorsak, gelecekte, izah edilemeyecek yanlışların içerisin
de çırpınıp duracağız demektir. 

İşte, bunlardan biri Tuz Gölü. Ülkemizin hamtuz ihtiyacının yüzde 55'i Tuz Gölünden karşılan
maktadır. Tuz Gölünü kirleten tüm etkenler bilindiği halde, eğer böyle giderse, on onbeş yıl içerisin
de, Gölde hiçbir şey kalmayacağı, yok olup gideceği bilinmektedir. 

Araştırma Komisyonumuzda çıkan kararlar doğrultusunda, bu gölümüzün kurtulmasının, Tür-
kiyemizin değişik bölgelerinde aynı kaderi paylaşan göllerimizin de kurtulmasına vesile olacağı 
düşüncesindeyiz. 

Malumunuz, Burdur, İsparta, Konya, Denizli ve Muğla, Göller Bölgesi olarak da bilinmekte ve 
anılmaktadır. İrili ufaklı, yaklaşık 25 göl bulunmaktadır. Burdur Gölü de şu anda Tuz Golüyle aynı 
akıbete doğru sürüklenmekle karşı karşıyadır. Burdur Gölünün, uzunluğu 34 kilometre, yüzölçümü 
180 kilometrekare ve derinliğin 110 metreyi bulduğu yerleri mevcut olup, Türkiye'nin en büyük 
göllerinden biridir. Kapalı bir havzada bulunan gölün dışarıya akıntısı yoktur; suları ise, maalesef, 
tuzlu ve arseniklidir. Gölün beslenimi, göl alanına düşen yağışlar, göle ulaşan mevsimlik ve sürek
li akarsularla; boşalımı ise buharlaşma yoluyla olmaktadır. 

Burdur Gölünün su seviyesi, 1969-1992 yılları arasında, yirmiüç sene boyunca ölçülmüş ve -
dikkatlerinizi çekiyorum- yirmiüç sene boyunca, yaklaşık 7 metre azalmıştır. Bu, oldukça önemli 
bir azalmadır ve her yıl, ortalama olarak, su seviyesinin 29 santimetre düştüğünü göstermektedir. 

Tuzlu ve arsenikli olan Burdur Gölünde. Aphanius Burduricus ve Aphanius Anatolias balıkları 
yaşamakta olup, özellikle Aphanius Burduricusun, Burdur Gölüne özel bir balık olduğu, 5 santimet
reden fazla büyümediği görülmektedir. 

Göl suyunda, izotonik özellikler nedeniyle, su sıcaklığı her mevsimde artı 7 derecenin altına 
düşmemektedir. Bu sebeple, dikkuyruk kuşları, Burdur Gölüne kışlamaya gelmektedir. Dünyadaki 
tüm dikkuyruk kuşlarının yüzde 70'i, düzenli olarak, ekim sonu ve kasım ayları başında göle kış
lamaya gelmektedir. 1990'da, 19 000-23 000 adet olarak gelen bu kuşların, son yıllarda 9 000-10 
000'lere düştüğü de görülmüştür. 

Göl etrafında bulunan Burdur İli olmak üzere, 11 köy ve İsparta'ya bağlı 2 kasabanın evsel atık
larından, Burdur Şeker Fabrikasının, Güçbirliği Et Entegre Tesisinin, Küçük Sanayi Sitesinin, Bur
dur Organize Sanayiinin ve İsparta Organize Sanayiinin endüstriyel atıklarından ve tarımdan kay
naklanan kirlilikten -bir an önce önlemlerini alarak- Gölümüzü kurtarmamız gerekmektedir. 

Şimdiye kadar yüzde 60'ı tamamlanan Burdur İli Atıksu Arıtma Tesisini, nasip olursa, yeterli 
ödenek ayırarak, yüzde 40'ını da 2004 yılında tamamlayarak. Gölümüze can vermek arzusundayız. 
Endüstriyel atıkları da önarıtma sistemlerini kurdurarak, kanalizasyon bağlantı kriterleriyle oluş
turarak arıtmak zorundayız. Diğer taraftan, Gölün etrafındaki köy ve kasabaların kanalizasyon
larının bitirilmesi için Köy Hizmetleri ile İller Bankasında çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. 

Burdur-Isparta organize sanayilerinin yeni düzenli katı atık depolama sahalarının yapımı da 
söz konusudur. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine aykırı olarak depolanan atıkların, havzaya 

- 5 1 5 -



T.B.M.M. B : 6 14 . 10 . 2003 O : 1 

olabilecek etkileri gözönünde tutularak, ilgili yönetmeliğe uygun olarak yeni sahalarda bertarafları 
için yer seçimi ve tesis inşaatına ilişkin çalışmaların en kısa zamanda başlaması gerekmektedir. Bir 
taraftan Burdur-Isparta Valilikleri, diğer taraftan da Belediyeler Birliği, gölümüzü kurtarmak için 
fizibilite çalışmalarına başlamak zorundadırlar. 

Ayrıca, Burdur Gölünden ulusal ve uluslararası yelkenli tekne yarışlarına dikkat çekmek için 
valiliğimizin temin ettiği laser sınıf yelkenli tekneler 14 Eylülde göle indirilmiş ve eğitim gören öğ
rencilerimiz de bir yarış düzenlemişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, gün batımını, Burdur Gölünün yanındaki dağın yamaçlarında göle 
güneşin yansımasını ve o nefis manzarayı görmeye davet ediyoruz. Zira, kirlenme bu şekilde devam 
ederse bu manzarayı bir daha kimse göremeyecek. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özçelik. 
Şahsı adına ikinci söz, Konya Milletvekili Sayın Ahmet Işık'a ait. 
Buyurun Sayın Işık. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Konya Tuz Gölündeki kirliliğin önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi amaçlı 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri doğrultusunda Meclis araştırması komis
yonu kurulmuş ve komisyonun hazırlamış olduğu rapor, Yüce Meclisin, bugün itibariyle gündemine 
gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya İlimiz, ülkemizin, nüfus olarak dördüncü, yüzöl
çümü olarak birinci büyük şehri olup, coğrafî konumuyla, sanayiiyle, tarımıyla, ticaretiyle, 
otomotiv yan sanayiiyle, gelişmiş tarım makineleri sanayiiyle, düzenli ulaşım ağıyla, tarihî ve kül
türel konumuyla, kısacası yüzlerce fonksiyonel özelliğiyle ülkemizin cazibe merkezlerinden biri 
haline gelmiştir. Ülkemizin tahıl ambarı konumunda olan Konyamızın sahip olduğu Tuz Gölü tuz 
üretiminde dünyada ikinci kaynak konumundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz için hayatî önemi haiz Konya Tuz Gölü, çevre 
il ve ilçe yerleşim yerlerindeki evsel ve endüstriyel atıklar nedeniyle her gün artan oranda kirlen
mekte, kirlilik boyutuyla birlikte tehlike riski de günbegün artmaktadır. Kimya sanayii sektörünün 
en temel hammaddelerinden birisini oluşturan tuz, tarımdan dericiliğe, gübreden tıbba, büyük 
sanayiden küçük sanayie kadar kullanılmakta olup, güncel hayatta da büyük önemi haizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin yüzde 50 ilâ 60 civarındaki hamtuz ihtiyacı 
şehrimizdeki Tuz Gölünden karşılanmakta olup, şehrimiz, ülkemiz ve dünya platformunda hayatî 
önemi haiz Konya Tuz Gölünün bugün geldiği nokta, maalesef, yok olma riskiyle karşı karşıya kal
mış olmasıdır. Konya Tuz Gölünün ekonomik ve sosyal gereklilik kadar var olma hayatiyeti de 
tarihsel ve bilimsel açıdan ortadadır. Bu göl yok olduğunda binlerce insan işsiz kalacak, işsizlik ise, 
ekonomik ve sosyal sıkıntıyı beraberinde getirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya Tuz Gölünde, ekonomik, sosyal, tarihî ve çok 
boyutlu özellikleri sebebiyle, bir an önce önlemler alınması zarurîdir ve elzemdir. Tuz Gölü tab
losuna seyirci kalmak, ekonomik, sosyal, bilimsel ve tarihî var olma gerekliliği nedeniy-le mümkün 
değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarını takdirle 
karşılıyor ve kendilerine teşekkürlerimizi sunarken, gerekli hassasiyetin gösterilmesi temennisi ve 
inancıyla Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
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ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, kullanılmayan süre var; uygun görürseniz, ben de 
birkaç şey söylemek istiyorum. 

Konuşma isteğimle ilgili başvurum da var efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kart, şöyle yapalım: Ben açayım mikrofonunuzu, yerinizden konuşun efen

dim. 
ATİLLA KART (Konya) İzninizle, 5 dakika, kürsüden konuşayım efendim. 
BAŞKAN - Onu yapamayız da, yerinizden konuşun efendim. 
Buyurun Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, bu konuda daha evvel 

kişisel görüşlerimi beyan etmek üzere başvuruda bulunmuştum; ama -Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubundan da bu yolda bir eğilim olduğunu bilmeme rağmen- son anda başka bir arkadaşımızın 
başvurusu üzerine konuşma hakkımı bütünüyle kullanamamış durumda-yım. 

Ben, yine, gösterdiğiniz tolerans için teşekkür ediyorum. 
Konuşmama başlamadan evvel bir hususu hemen ifade etmek istiyorum: Bağdat Büyükel

çiliğimize bir intihar saldırısının yapıldığını, iki görevlinin yaralandığını, binada büyük hasar ol
duğunu, üzüntüyle, biraz evvel televizyon haberlerinden öğrenmiş durumdayız. Öncelikle, yaralıla
rımıza acil şifalar diliyorum. 

Bunun yanında, Irak'a asker gönderme aşamasında vuku bulan bu müessif ve düşündürücü sal
dırının sebeplerinin sağlıklı bir şekilde değer-lendirilmesi gereğini bu vesileyle bir defa daha ifade 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kart, konuya gelin. 
ATİLLA KART (Konya) - Önemine binaen bunu herhalde söylememde bir yanlışlık yok. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; ben, hemen şu konuya girmek istiyorum: Asıl, araştır

ma konusuyla bağlantılı olarak, bu çalışmalar esnasında idarî ve bürokratik yapılanmamızda gör
düğümüz aksaklıkları vurgulamamız gerekiyor. Ne yapıyoruz; araştırma komisyonları kuruyoruz, 
tespitler yapıyoruz; ama, önemli olan, bu tespitleri icra makamının, yürütme organının, idarî birim
lerin uygulamaya sokması. İdarî merciler, yürütme organları bunları uygulamaya sokmadıkları tak
dirde Meclisin yapmış olduğu bu faaliyetlerin hiçbir anlamı, önemi kalmıyor. Bu noktada, bürok
ratik yapımızdaki aksaklığı önemle ifade etmek, Genel Kurulun takdirlerine sunmak istiyorum. 

Bakıyoruz, son beş altı yıldan bu yana Tuz Gölü konusunda da müteaddit çalışmalar yapılmış, 
raporlar hazırlanmış, konu olgunlaşmış, alınması gereken tedbirler tespit edilmiş, öneriler getiril
miş; ama, uygulama aşamasında hiçbir şey göremiyoruz. Tutarlı ve etkili olmak adına. Araştırma 
Komisyonunun yapmış olduğu tespit ve önerilerin mutlaka uygulamaya geçirilmesi gerektiği açık
tır. Hemen, bu konuda, doğal olarak, bütçe imkânları gerekçe gösteriliyor; ama, sözcü arkadaş
larımın açıkladığı gerekçelerle kaynak ve ihtiyaç sıralaması yapılırken, araştırma konusu olaya mut
laka öncelik verilmesi gerektiğini Sayın Bakan da ifade ettiler. Bu olay, artık, ulusal bir boyut 
kazanmıştır. Bu sebeple de, bu konuyu tekrar yürütme organının dikkatine sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, asıl, izninizle bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Bu çalışmalar es
nasında, BOTAŞ'ın, bölgede doğalgaz depolama faaliyetlerini yürütmekte olduğunu gördük; bunlar 
çok teknik çalışmalar. Doğalgazın, yerin 1 150 metre aşağısına, tuz katmanlarının eritilmesi 
suretiyle, eritme yöntemiyle, depolanması hadisesini gördük. Bu çalışmalar, elbette, kamu yararı 
adına yararlı çalışmalar; ama, burada bir şey daha öğrendik: bu, çalışma yapılan alanın Aksaray -
Şereflikoçhisar fay hattı üzerinde kaldığını gördük. Bunun ne kadar önemli olduğunu hemen takdir
lerinize sunuyorum; yani -elbette, temenni edilmez ama- bu, doğalgaz depolarındaki infilak veya 
benzeri bir olayın yol açabileceği felaketi tasavvur dahi etmek istemiyorum. 
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Bu düşünceyledir ki, bu konuda ÇED raporu aşamasında gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımıza soru önergesiyle sorduk ve herhangi bir sakıncanın olmadığı 
yolunda cevap verildi. Ancak, ihtiyatlı olmak adına ifade ediyorum: Komisyon çalışmaları 
aşamasında, bu konudaki ÇED raporu çalışmalarının bitmediğini, son aşamada bu rapor çalış
masının bitirilmeye çalışıldığını; daha da önemlisi, hem ÇED raporunun ve hem de rapor öncesi iş
lemlerin aynı firma tarafından hazırlandığını endişeyle gördük değerli arkadaşlarım. 

Bu sebeple, bu noktada, bu konuyu tekrar Genel Kurulun takdirlerine sunuyorum. Ulusal boyut 
kazanan bu sorunun çözümünde tüm konuşmacıların yapmış oldukları değerlendirme ve kaygıların 
bir defa daha nazara alınmasını talep ediyor, raporun 72 inci ve müteakip sayfalarında tespit edilen 
sonuçlar ve önerilerin siyasî iktidar tarafından uygulamaya konulmasının önemini vurguluyor; bu 
düşünce ve değerlendirmelerle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Sayın milletvekilleri, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurul
muş bulunan (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel 
görüşme tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 17.12 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.23 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN (Karaman), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu, 10, 11 ve 16 ncı sırada yer alan soruları cevap

landıracaklardır. 
Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü'nün, 17, 19 ve 35 inci 

sıradaki soruları cevaplandıracağını bilgilerinize sunmuştum. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin de, 1, 2 ve 3 üncü sıradaki 

sorular ile 6, 7 ve 8 inci sıradaki soruları birlikte cevaplandıracaklardır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, önce ilk üç soruyu cevaplandırayım, diğer üçünü daha sonra... 
BAŞKAN - Peki. 
Sayın milletvekilleri, soruları Divan Üyemizin oturarak okuması hususunu oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak Savaşının turizm sektörüne et

kilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin ile Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı 

2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yeraltı kaynaklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

3. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin'in cevabı 

BAŞKAN - Sorulan cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruları okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

1. İrak'la savaşacak olan ABD bile kongreden savaş kararı çıkarmazken, savaşla ilgili olarak 
da Anayasamıza aykırı tezkereye imza attınız. Bu imzayı atarken bütün sektörlerde olduğu gibi 
turizmin de etkileneceğini düşündünüz mü? 

2. Turizmle ilgili bütün rezervasyonlar iptal edilmektedir (başta ABD yurttaşları olmak ü/ere) 
bu sektöre savaş tazminatı ödemeyi düşünüyor muşunu/.'.' 
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BAŞKAN - 2 nci sıradaki sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji Bakanı Hilmi Güler tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla Başoğlu 
Adana 

1- Adana İlimiz ve çevresinde hangi yeraltı kaynakları bulunmaktadır? 
2- Söz konusu yeraltı kaynaklarının ne kadarı, hangi aşamada işlenmektedir? 
3- Adana İlimiz yeraltı kaynaklarının geliştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
4- Adana depremi sonrasında Ceyhan ve Yumurtalık arasındaki arazilerde fışkıran petrol ve 

doğalgaz için sondaj çalışmalarınız olacak mıdır? Olmayacaksa sebepleri nelerdir? Bu yörelerin 
petrol araştırma lisanslarının bazı yabancı şirketlere devredildiğinin duyumlarını almış 
bulunuyoruz, bu şirketlerin isimleri nelerdir? 

5- Bir deprem faciası sonrasında fışkıracak zenginlikteki petrol yataklarının, Bakanlığınız araş
tırma birimlerinin gözünden nasıl kaçtığını veya kaçırıldığını tespit ederek, milletimizi bilgilendir
meyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - 3 üncü sıradaki sözlü soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gülsün Bilgehan 
Ankara 

Bilindiği üzere, öğrencilerin dönem sonunda aldığı karne resmî bir belgedir. Bu yüzden, kar
nelerde esas olan. öğrenci başarısı değerlendirme sonuçları ve değerlendirme kıstaslarıdır. Ne var 
ki. son günlerde kamuoyunda, karnelere reklam alınacağı hakkında bazı haberler yer almaktadır. Bu 
durum, pedagojik değildir, eğitsel yönden sakıncalıdır ve hiçbir sistemde uygulanmamaktadır. Dün
yanın diğer ülkelerinde olduğu gibi. maliyeti azaltmak amacıyla, karneler, bilgisayar çıktısı şeklin
de düzenlenebilir. 

Bu bilgiler ışığında: 
1. Öğrenci karnelerine reklam almayı düşünüyor musunuz? 
2. Bu projeyi hangi tarihte gerçekleştireceksiniz? 
3. Öğrencilere yansıyacak psikolojik etkisi açısından alacağınız reklamların sektörel dağılımın

da nasıl bir seçicilik uygulayacaksınız? 
4. Bu proje hayata geçirilirse, projenin bir sonraki aşaması olarak diplomalara da reklam alacak 

mısınız? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Soruları. Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin yanıtlayacaklar. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: üç sayın milletvekili arkadaşımızdan, birinin Sayın Başbakana. 
birinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına, bir diğerinin de Millî Eğitim Bakanına yöneltmiş ol-
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duğu sözlü soruları kısaca cevaplandırmak için huzurunuzdayım; bu vesileyle, yeniden, Genel 
Kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Birinci soru, mart ayında verilmiş ve Sayın Başbakana yöneltilmiş olan bir soru; muhtemel Irak 
savaşının Türk turizmine etkisinin ne olabileceği soruluyor. Ayrıca "bu sektöre savaş tazminatı 
ödemeyi düşünüyor musunuz" diye sorulmuş olan bir sözlü soru. Bu soruyla ilgili daha teferruatlı 
bir cevabı, biraz sonra, başka bir sözlü soruyu cevaplandırmak için huzurunuza çıkacak olan Kül
tür ve Turizm Bakanımız Sayın Erkan Mumcu cevaplandıracaktır. O bakımdan, izin verirseniz, 
mükerrer olmasın diye, bu soruyla ilgili cevabı, Sayın Erkan Mumcu'nun cevaplandırmasına er
telemek istiyorum. 

Hemen arkasından, ikinci soruyu yani Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun, Adana İli 
ve çevresindeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili sormuş olduğu soruyu cevaplandırmaya çalışacağım. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız bir çalışma dolayısıyla, şu anda, İstanbul'da bulunduğu için, 
onun bakanlığıyla ilgili bu soruyu bendeniz cevaplandıracağım. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Adana İlinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Adana İli maden kaynaklan şunlardır: 
Alüminyum, asbest, bakır, kurşun, çinko, demir, fosfat, grafit, krom, kum, çakıl, kuvars, kuvarsit ve 
manganezdir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, illere göre hazırlanan maden ruhsatları lis
tesinde, Adana İlinde, arama ruhsatları, 133 maden, 100 mermer; önişletme ruhsatları, 46 maden, 
11 mermer ve işletme ruhsatları 83 maden, 9 mermer olmak üzere genel toplam 382'dir. Ancak, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne hemen her gün yapılan başvurular dikkate alındığında, bu sayılar, 
her gün de değişmektedir. Bunu da, ayrıca, bilgilerinize arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde madencilik sektörünün, başta metalürji ve kimya sektörü ol
mak üzere diğer sanayi dallarıyla olan entegrasyonu istenilen düzeyde değildir. Genellikle maden
cilik. cevherin yeraltından çıkarılıp, işlenmeden, çıkarıldığı gibi satılması şeklinde algılanmaktadır. 
Buna karşın, kalkınmış ülkelerde, madencilik, metalürji, kimya, enerji, inşaat ve hatta, makine 
imalat sanayiiyle bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Madencilik sektörü ile diğer sektörler 
arasındaki entegrasyon mutlaka sağlanmalıdır, sağlanacaktır. 

Bu çerçevede, Adana İli madencilik açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle metalik 
hammaddeler bakımından çok zengin yataklara sahip olmasına rağmen, sektörde yerini alamamış
tır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülecek olan 3213 sayılı Maden Kanunundaki değişiklik
ler gerçekleştirildiğinde yöre madenciliğinin gelişmesine ivme kazandıracağı düşünülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, MTA Genel Müdürlüğü tarafından yeni kaynakların bulunması 
amacına yönelik olarak Adana İlimizi de kapsayan arama ve araştırma projeleri uygulamasına 
devam edilmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak, Doğu Torosların jeodinamik evrimi ve 
metalojenezi ve Mersin-Adana-Pozantı polimetal aramaları örnek olarak gösterilebilir. 

Adana depremi sonrasında Ceyhan Soysallı'da ortaya çıkan petrol konusunda derhal girişimde 
bulunulmuştur. Saha, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce petrollü alan ilan edilmiş, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının talebi üzerine, 20 Nisan 1999 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına işletme ruhsatı verilmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, sürdürdüğü arama faaliyetleri 
sonucunda sızıntının bulunduğu alanda belirlediği Soysallı-1 kuyusunu 7 Eylül 2000-12 Ekim 2000 
tarihleri arasında kazmış, kuyu, 1 890 metre derinlikte kuru kuyu olarak bitirilmiştir. Daha sonra 
saha, Petrol Kanunu gereği, 1 yıl içinde ekonomik ölçüde üretim yapılamaması nedeniyle feshedil
me zorunluluğunun ortaya çıkmasıyla terk edilmiş ve bitişik alan, 3 769 ve 3 770 no'lu ruhsatlara 
arama alanı olarak ilave edilmiştir. Söz konusu ruhsatların tamamı Türkiye Petrolleri Anonim Or-
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taklığı Genel Müdürlüğüne ait olup, bölgede kara ve deniz alanlarındaki diğer ruhsatları için bir 
başka yabancı şirketle yapılan ortaklık anlaşmasının dışında tutulmuştur. 

Herhangi bir yerde deprem gibi doğa olayları sonucunda sızıntıların ortaya çıkması, hemen 
orada petrolün varlığının işareti değildir; çok uzaktan bir fay boyunca gelmiş de olabilir şeklinde 
değerlendirilmektedir. Nitekim, kazılan Soysallı-1 kuyusunda ekonomik bir bulguya rastlanmamış
tır. 

Adana İlini kapsayan sahalarda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 3 adet olmak üzere. 
toplam 37 adet arama ruhsatnamesiyle petrol arama faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Adana yöresinde tek petrol keşfi 1960 yılında Mobil şirketi tarafından Bulgur Dağı sahasında 
gerçekleştirilmiştir. Halen günlük üretimi ortalama 40 varil olup, Mobil şirketi, sahayı 1994 yılında 
Alaattin-Ersan Ortaklığına satmıştır. Bunun dışında ekonomik bir petrol veya doğalgaz bulgusuna 
henüz rastlanmamıştır. 

Adana yöresi, üzerinde özellikle durulan bölgelerimizden birisidir. Açılacak olan İncirlik-1 
kuyusunun çalışmalarımıza daha fazla ışık tutacağı, yönlendirici olacağı inancındayız. 

Bu cümlelerle, değerli arkadaşımız Sayın Başoğlu'nun Enerji Bakanına tevcih etmiş olduğu 
sorularla ilgili kısa cevabı bilgilerinize arz etmiş oldum. 

Şimdi, hemen arkasından üçüncü soruyu cevaplandırıyorum. 
Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan arkadaşımız, karnelere reklam alınıp alınmamasıy

la ilgili bir soru yöneltmişti. Millî Eğitim Bakanlığımızın bu soruya ait hazırlamış olduğu cevabı bil
gilerinize arz ediyorum. Bu arada, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın da bir açılış vesilesiyle İstan
bul'da olduğunu, o nedenle huzurunuzda benim bulunduğumu hatırlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 27 Mart 1983 tarih ve 18117 sayılı Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe giren 2866 sayılı Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığın
ca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde "resmî ve özel 
ilköğretim okulu, lise ve dengi okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılan öğrenci dosyası, 
kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma defterleri ile diploma, başarı belgeleri ve benzeri bel
gelerin bastırılması ve satılması hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Millî Eğitim Bakanlığı, bu 
hakkını Millî Eğitim Bakanlığı Vakfına devredebilir" hükmü yer almaktadır. Demek ki, yirmi yıldır 
Türkiye'de, hâlâ. yürürlükte olan bir kanun maddesini size arz etmiş oldum. 

Millî Eğitim Bakanlığı, bu hakkını Millî Eğitim Vakfına devretmiştir. Ayrıca, anılan kanunun 
5 inci maddesi hükmüne göre, söz konusu belgelerin, Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Vak
fı dışında kalan kurumlarca basılması ve satılması da yasaklanmıştır. Bu nedenle. 2866 sayılı Kanun 
hükmü gereği, bilgisayardan çıktı şeklinde karne düzenlenmesi mümkün görülmemektedir. Değer
li milletvekili arkadaşımız böyle bir soru yöneltmişti; Millî Eğitim Bakanlığından almış olduğumuz 
cevapta ve demin ifade etmiş olduğum yasada bilgisayardan çıktı şeklinde karne düzenlenmesinin 
mümkün olmadığı ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan. millî eğitimin genel amaç 
ve ilkelerine aykırı olmamak üzere, resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kul
lanılan öğrenci karnelerine, gerektiğinde kopartabilecek biçimde bir yaprak eklenerek, bu yaprağa. 
eğitime katkı sağlamak amacıyla reklam alınması. Talim ve Terbiye Kurulunca uygun görülmüştür. 
Geçmişte alınmış olan bir karardan bahsediyorum. Ancak, alınacak reklamların, Türkçenin 
yapısına, yazım kurallarına uygun olması, eğitim-öğretime, toplumun ortak değerlerine, genel ah
lak kurallarına, genel sağlığa ve dengeli beslenme alışkanlığına aykırı unsurları taşımaması, ayrıca. 
yazılı ve görsel anlatımının, öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişmelerine uygun olması gerekli 
görülmektedir. 
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Ayrıca, değerli arkadaşlarım, 6 Ocak 2003 tarih ve 105 sayılı yazıyla Millî Eğitim Vakfı Genel 
Müdürlüğünden, reklam almaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, gelirinin hangi oranlarda ve 
nerelere aktarılacağına ilişkin protokol ile idarî ve teknik şartnamelerin hazırlanması, alınacak rek
lamların yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda değerlendirilmek üzere vakıf bünyesinde bakan
lık ilgili daire temsilcilerinin katılımı ile değerlendirme komisyonu kurulması hususunda gereğinin 
yapılması istenilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı da şu anda, bu doğrultuda, bu yasa ve genelgeler 
doğrultusunda bu konuda işlem yapmaktadır. 

Değerli arkadaşımızın sorularıyla ilgili vereceğim cevap, özetle bu şekildedir. Diğer soruların 
cevaplandırılması için tekrar huzurunuza çıkacağım. 

Genel Kurulu, tekrar, saygıyla selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Başoğlu, açıklama yapmak istiyor musunuz? 
ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - İstiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Sayın Bakanıma, vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür 

ederim. Muhakkak ki. Adana yöresinde bulunan madenlerin cevher olarak değil, işlenip kat-
madeğerlerinin artırılmasının, hem millî ekonomiye hem de yöre istihdamına bir fayda sağlayacağı 
aşikârdır: ama. bunun da ötesinde, soru önergemde, hatırladığınız gibi, Adana yöresinde depremden 
sonra fışkıran petrol âdeta "ben buradayım" diye feryat ederken, yörede yapılan yegâne çalışma. 1 
890 metrede, kuru kuyu olarak kapatılmıştır. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin petrol bulabilmek için 
yılda 50 000 ile 80 000 arası sondaj yaptıkları düşünülürse, cumhuriyet tarihinden bugüne kadar 
açmış olduğumuz 1 670 adet sondaj çalışmasıyla bir yere gidebileceğinize, bunun da ötesinde, 
Adana'da petrolün fışkırmış olduğu yerde çalışmaları durdurmakla, devam ettirmemekle bir yere 
gidebileceğinize ve petrol bulabileceğinize inanıyor musunuz? 

Ayrıca. TPAO'nun depolarında, şu anda, 6 adet, 5 000 metrenin üzerinde delik delebilecek 
makinelerimizi ne zaman çürümekten kurtarıp petrol bulmak ümidiyle araziye sevk edeceksiniz 
Sayın Bakanım? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Şahin... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Mikrofonu tutarak konuştuğu için. ne söylediğini tam anlayamadım. Şu an ilave edecek bir şey yok. 
Biraz sonra tekrar çıkacağım. 

BAŞKAN - Peki. teşekkür ederim. 
Sayın Mumcu, 1 inci soruyu siz yanıtlayacaktınız: buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Daha sonraki bir soruya cevap verdiğinizde bunu da cevaplandıracaktınız... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkan birleştirerek 

cevabı uygun görmedi sanıyorum. 
BAŞKAN - Hayır: uygun bulacağız; fakat. Sayın Bakan, daha önce 6, 7 ve 8 inci sıralardaki 

sorular... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - O zaman, kısaca yanıt 

vereyim soruya. 
BAŞKAN - Evet, Sayın Bakandan sonra sizin diğer sorularınıza geçiyoruz. 

- 5 2 3 -



T.B.M.M. B : 6 14 . 10 . 2003 O : 2 

Buyurun 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, Muğla Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Üstün'ün Sayın Baş

bakandan sormuş oldukları soruya yanıt vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, 
Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Tabiî, sorunun yöneltildiği tarih, anladığım kadarıyla, Irak savaşıyla ilgili gelişmelerin henüz 
çok net bir şekilde ortaya çıkmadığı ve savaşın muhtemel etkilerinin neler olabileceğine dönük 
spekülasyonların yapılmakta olduğu bir dönemdi. Aradan geçen zaman, tabiî ki, bu soruyu daha 
açık ve anlaşılabilir bir biçimde yanıtlamış oldu; ancak, elimizdeki istatistiklerle, bu dönem nasıl 
gerçekleşti, kısaca bir bilgiyi Heyetinize sunmakta ve Sayın Milletvekilimize Meclis kürsüsünden 
ifade etmekte yarar görüyorum. 

Böyle bir beklenti vardı. Yani, Irak Savaşının, özellikle Türkiye'nin turist kabul ettiği pazar ül
kelerdeki seyahat motivasyonunu aşağıya çekmesi, insanların seyahat kararlarını ertelemeleri ya da 
iptal etmeleri, dolayısıyla, genel olarak seyahat piyasasının daralması, seyahat pazarının daralması 
ve Türkiye'nin de bundan zarar göreceğine dair çok kuvvetli beklentiler ve öngörüler vardı. Hatta, 
1991 krizinde, 1991'de yaşanmış, Körfez Savaşına bağlı krize paralel olarak, ondan daha ağır 
sonuçlarıyla turizm ekonomisinin bir krize girebileceğine dönük beklentiler ifade edilmekte idi. An
cak, memnuniyetle ifade etmeliyim ki, bir yandan, Türkiye'nin, savaşın doğrudan tarafları arasında 
yer almamış olması, diğer yandan, operasyonların çok uzun sürmemesi ve öngörülebilir bir 
durumun ortaya çıkması, beklendiği kadar karamsar bir tablonun gerçekleşmemesiyle sonuçlandı. 
Ancak, yine de, seyahat endüstrisi, daha çok orta ve uzun vadeli planlara dayalı olarak kendi çalış
malarını yürüttüğü, pazarlamasını yaptığı için, diyebilirim ki, pazar ülkelerde çok ciddî bir daralma 
meydana geldi. 

Buna ilişkin kesin istatistikler, yılın sonuna ulaşılmamış olduğu için henüz ortaya çıkmış değil. 
Ancak, gayriresmî rakamların bize bildirdiğine göre, sözgelimi, en önemli pazar ülkelerden bir 
tanesi olan Almanya'daki daralma, bir önceki yıla göre yüzde 18 düzeyindedir. Yine, İngiltere'nin 
ve merkezî Avrupa ülkelerinin daraldığı, yani, turist ihracında daralmış oldukları gözükmektedir. 
Özellikle Akdeniz çanağı içinde rakip ülkelerin, rakip destinasyonlar konumunda olduğumuz ül
kelerin rakamlarına baktığımızda da, savaşın sonuçlarının, beklendiğinden farklı olarak, çok farklı 
olarak, bizden çok onları olumsuz etkilediği gözükmektedir. Sözgelimi, İspanya'nın rakamlarının 
bir önceki yıla göre eksi 35'ler düzeyinde olduğunu, Yunanistan'ın bu rakamları açıklamaktan im
tina ettiğini, ama, oradaki rakamların da en az bir önceki yıla göre eksi 30 düzeyinde olduğu bil
gileri bize ulaşmaktadır. 

Türkiye, bu dönemi de, başlarda bir kayıpla karşılamıştır; haziran ayının sonuna kadar Irak 
savaşının etkileri görülmüş ve eksi 18'lere, hatta, bazı aylar itibariyle, eksi 26'ya kadar ulaşan, ama 
ilk 6 ay ortalamasında eksi 18'e ulaşan bir tablo gerçekleşmiştir. Mart ayı rakamları eksi 26 düzeyin
de, nisan ayı rakamları eksi 21 düzeyinde, haziran ayı rakamları eksi 13 düzeyinde gerçekleşmiş 
iken, temmuz, ağustos ve eylül aylarında meydana gelen toparlanmayla, bu ayların dezavantajı da 
geride bırakılarak, totalde artı rakamlara ulaşılmış durumdadır. 

Yani, bu yılın gerçekleşen istatistiklerine göre, Türkiye, tarihinin en iyi turist sayılarına ulaş
mış durumdadır. Son dört yıl içinde sürekli büyüme halinde olan Türk turizmi, bu yıl da büyümesini 
sürdürmüştür. 2001 rakamları -dokuz aylık toplam itibariyle ifade ediyorum- 9 634 000 iken, 2002 
rakamları 10 612 000 ve 2003 dokuz aylık toplam rakamları, 10 902 000 adet olarak gerçekleşmiş
tir. 

Dolayısıyla, bu, bugüne kadar yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz en iyi rakamdır. Kalan ekim, 
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kasım ve aralık aylarının da, temmuz, ağustos, eylül aylarının trendine uygun olarak ciddî bir 
büyümeyle kapanacağını ve yıl sonu rakamlarının, bir önceki yıla göre artı 5 ile artı 8 aralığında bir 
yerde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Hemen hemen tüm rakip ülkelerin yüzde 10 ile yüzde 35 
aralığında küçülmüş oldukları, pazar ülkelerde ortalama yüzde 20 düzeyinde bir daralmanın gerçek
leşmiş olduğu dikkate alınacak olursa, bu yıl, Türk turizmi için gerçekten bir mucize yılı olmuştur. 
Bu, doğrusunu isterseniz, başlangıçta ifade edilseydi, çok cesur bir ifade olarak karşılanacak bir 
şeydi; ama, bugün gerçekleşmiş bir sonuç olarak sizlere arz ediyorum. 

Peki, bu nasıl oldu derseniz; bunda, hem Bakanlığın hem sektörün geçmiş yıllardan kalan 
deneyimleri son derece etkili olmuştur. O kadar çok kriz yaşadık ki (1991 Irak krizi, arkasından 
1999 krizi, 1994'te yaşadığımız ekonomik krize bağlı yansımalar ve 11 Eylül krizi) Türk turizmi 
krizlere karşı bir bağışıklık kazandı, daha doğrusu, kriz yönetimi konusunda bir beceri kazandı. 
Küçük bir örnek sunmak istiyorum: Mesela, daha önceki yıllarda şu yapılırdı; çok eski yıllarda, büt
çe ödenekleri geç ulaştığı için, tanıtma projeleri, daha çok, bütçe ödeneklerinin kullanılabilir hale 
geldiği; ama, piyasalar için çok da bir anlam ifade etmediği sürelerde gerçekleşirdi -bBiz, bunu. 
daha sonra, daha rasyonel, daha pozitif bir düzeye getirdik- ancak fıks medya planlarına bağlı 
kalınırdı. Mesela, bu dönem, Irak krizine bağlı iletişimin son derece yoğun olduğu, yani 
kamuoyunun, dolayısıyla hedef kitlenin savaş ve savaşa bağlı olumsuzluklara odaklandığı bir süreç
te reklam yapmadık. Bütün medya bağlantılarımızı kapattık, reklam harcamalarını tamamen kestik. 
Adına "testimonial" dediğimiz, daha çok Türkiye'nin güvenilirliğini kanıtlayan birtakım PR yön
temlerine ve reklam yöntemlerine başvurduk. Yani, Türkiye'ye seyahat eden insanların deneylerin
den ilgili ülke kamuoylarını yararlandırmaya, haber yapmaya çalıştık ve çok başarılı sonuçlar aldık. 

BAŞKAN - Toparlayabilir misiniz Sayın Mumcu. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (Devamla) - Hemen toparlıyorum. 
Savaşın sonuçlanmasından itibaren de, çok hızlı bir pazarlama kampanyasıyla, işte temmuz. 

ağustos aylarında ortaya çıkan toparlanma gerçekleşmiştir. 
Sonuç itibariyle, sektörün de, Bakanlık olarak bizim de çok hoşnut olduğumuz bir yıl gerçek

leşti. Eğer, Irak krizi olmasaydı, yaklaşık yüzde 13-14 oranında bir büyüme öngörülüyordu. Böyle 
bir krize rağmen artı 8 düzeyinde bir büyümenin gerçekleşmiş olması; büyümenin, özellikle paket 
turizm alanında değil, ferdî seyahatler alanında gerçekleşmiş olması ve İstanbul'un, burada, motor 
destinasyon olarak, en önemli destinasyonlardan biri olarak önplana çıkmış olması, Türk turizmi 
açısından gerçekten son derece sevindiricidir. 

Soru önergenizde ifade ettiğiniz gibi. zararların tazmini cihetinde bir şeyin yapılması gereği de 
bu anlamda doğmamıştır. 

Türk ekonomisinin en büyük sektörlerinden biri olan turizme gösterdiğiniz duyarlılık 
dolayısıyla, sizi kutluyor, teşekkür ediyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine de ilgi ve sabırları için teşekkürlerimi sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üstün, açıklama yapacak mısınız? 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri: Irak krizinin gün

deme girmesiyle birlikte, o dönemin Turizm Bakanı "savaşın ne kadar süreceği belli değil" açık
lamasında bulunduktan sonra. ABD vatandaşları başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok ülkesi rezer
vasyonlarını iptal ettikleri gibi. tatil köylerindeki animatörlerini dahi ülkelerine geri çağırmışlardır. 
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Sayın Bakanım, son iki aydaki, temmuz ve ağustos aylarındaki doluluk oranı gerçekten turizm
ciyi sevindirdi; ama, biliyoruz ki, bu yılın mayıs, haziran, hatta eylül ayının sonuna kadarki turist 
sayısında, önceki yıllara göre bir düşüş var. Bu düşüşün en büyük sebeplerinden birisi de. Irak'ın 
gündemde olması. 

Biraz önce öğrendiğimiz kadarıyla, Irak'taki Büyükelçiliğimize bombalı saldırıda bulunulmuş. 
Yaralı olduğunu biliyorum; fakat, ölü var mı bilmiyorum... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Ölü de var. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Ölü de varmış. 
Bu saldırıyı kınıyorum. Ölenlere Tann'dan rahmet diliyorum, ulusumuza geçmiş olsun dilek

lerimi sunuyorum. 
Irak gündemde kaldığı sürece turizmimiz yara almaya devam edecektir. Biz ortaokulda, lisede 

okurken, o yıllarda, turizm "bacasız sanayi" diye tabir edilirdi. Şu ana kadar turizme yapılan 
yatırım 25 milyar dolardır; fakat, turizmden elde edilen gelir bunun kat kat üzerindedir. Keşke. 
bütün yatırımlar, turizm gibi yüksek düzeyde gelir getiren alanlar olsaydı. 

Evet, iki ay çalışan turizmci on ay yatıyor. Bu on aylık süre içerisinde... Bugün, turistik tesis
lerin çoğu bakımsız, yıkılmak üzere olanlar da var. Hükümetin, bunlara yönelik, acilen bir destek
leme programı başlatması gerekli; yoksa, birkaç yıl içerisinde, bu turistik tesisler kullanılamayacak 
duruma gelecek ve bu kullanılamama sonucunda da, turizmi, maalesef, kaybedeceğiz. 

Bunları dikkatinize sunmak istedim. 
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri. 1, 2 ve 3 üncü sıradaki sözlü soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
4. - 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) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından sözlü olarak yanıtlan

dırılması hususunu arz ederim. 4.3.2003 
İzzet Çetin 

Kocaeli 
1- Sık sık ölümle sonuçlanan kazalara neden olan. İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı 

devam eden D-130 karayolunun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır? Şu ana kadarki fizikî ger
çekleşme oranı nedir? 

2- Tasarruf amacıyla ertelenen projeler arasında D-130 karayolu da var mıdır? 
3- Önümüzdeki mevsimin yaz olması nedeniyle artacak olan trafik yoğunluğunda D-130 

karayolunda kazaların önlenmesi açısından ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmektedir? 
4 - Yazın yoğunlaşacak trafiğin rahatlatılması açısından acil bir onarım düşünülmekte midir? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Millletvekilimiz İzzet Çetin'in, İzmit - Gölcük -
Karamürsel istikametindeki yolla ilgili sorduğu soruları cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım; bu 
imkânı tanıdıkları için de teşekkür ederiz. 

Şimdi, tabiî aslında İzmit - Gölcük - Karamürsel değil, bu yolun tamamını almak lazım; yani 
İzmit'ten Yalova'ya kadar düşünmek lazım. Bu yol elzem bir yoldur, çok zarurî bir yoldur. Bakan 
olduğumdan beri... Hükümet olarak Sayın Başbakanımızın da talimatı bu, bu yolu bir an evvel bitir
memiz lazım; ama, gerçekler var orta yerde. 17 katrilyonluk iş ihale edilmiş. Şu anda 17 katrilyon
luk iş müteahhitlerin taahhüdünde, 17 katrilyon!.. Türkiye'de bu son on yılda karayollarına ayrılan 
ödenek dilimlerini dikkate aldığınız zaman, otuz yıl falan lazım bu işleri bitirmek için. Onun için, 
biz, hükümet olduğumuzda da, takdir edersiniz, dedik ki, bu paralarla bu yollar bitmez. Türkiye 
Cumhuriyetinin milyar dolarlarla aldığı makineler var, devletin arka bahçesinde onlar istirahata terk 
edilmiş! Yine, devletimizin, Türkiye Cumhuriyetinin bütçesinde, her işçiye, giydirilmiş maaşla 
beraber 2 700 000 000'a mal olan, Türkiye Cumhuriyetinin bütçesine yük olan 100 000'in üzerinde 
işçi var. Bir de bizim Allah'a şükür, fevkalade kaliteli, kabiliyetli yetişmiş, birikimli mühendis
lerimiz var; müteahhitlerin hakedişlerini ödemekten başka bir şey de yapmıyorlar. Türkiye'de de yol 
var. Türkiye'deki yollardaki kazalara bakıyoruz, bölünmüş yolu yapmış ülkelerden yüzde 50, yüz
de 70 fazla trafik kazası oluyor; yani, başka bir ifadeyle, bölünmüş yolunu tamamlayan ülkelerdeki 
trafik kazaları yüzde 70 azalmıştır; çünkü, biz de dünyayı inceliyoruz. Arkadaşlarımızı yurtdışına 
gönderiyoruz, medenî ve gelişmiş ülkeler trafik kazalarını nasıl azaltmışlardır diye incelemeler 
yapıyoruz. 

Biz, bu düşünceyle, bölünmüş yolların elzem olduğuna inandık. Görüyorsunuz işte, Aksaray 
istikameti, Kayseri istikameti, Eskişehir, maşallah, Türkiye'nin her tarafı bir şantiye; yani, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin 80 yılda yaptığı bölünmüş yolun uzunluğu 3 859 kilometre, AK Parti 
Hükümetinin 8 ayda yapmış olduğu bölünmüş yolun uzunluğu 1 600 kilometre. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) Evet, bir daha söylüyorum, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları duysun, iktidar mil
letvekilleri duysun, muhalefetteki kardeşlerimiz duysun, kamunun bütün kesimleri duysun; 3 859 
kilometre bölünmüş yol yapılmış, bunun çoğu da şehirlerin giriş çıkışı; ama, biz, bu makine parkıy-
la, Türkiye'nin bu kaliteli işçileriyle, bu kaliteli mühendisleriyle, 8 ayda 1 600 kilometrenin üzerin
de bölünmüş yolu yaptık, bu ayın sonuna kadar da asfaltını bitirmek üzere diyorum; yani. sadece 
sanat yapılarını yapmak, stabilizesini çekmek, asfaltaltı dediğimiz temelaltı, temelüstü mal
zemelerini sermekle kalmıyoruz, bu ayın sonuna kadar, asfaltını da döküyoruz. Allah, inşallah 
havalan böyle götürür de, biz de, sizin hizmetinizde koşarız, çoluk çocuğunuza çok daha rahat ve 
güvenli yolculuk yapmaları imkânını vermiş oluruz. 

Biz, Yalova yolunu. İzmit yolunu da bu duygularla ele alıyoruz. Bu soru haklı bir soru, doğru 
bir soru sordunuz. Burada trafik çok yoğun. Bakan olmaya, milletvekili olmaya da gerek yok, 
hepimiz, yıllardan beri o yoldan geçer, gider geliriz. Vatandaşlar, şoförler zaman zaman bizi arıyor
lar -mademki böyle bölünmüş yol işine girildi- Aksaray'daki, Pozantı istikametindeki yollan da 
soruyorlar. 

Dolayısıyla, bu yolun önemini biliyorum. Başbakanımız zaman zaman bu yolu bize hatır
latıyor. Kısa zamanda çözmek için, tabiî ki ucuz projelere girmemiz lazım. Sathî kaplamalı yol Tür
kiye bütçesine uygun değildir. Bakınız, Aydın-İzmir Otoyolunun kilometresi 10 000 000 dolar. Şu 
ana kadar yapılan ödemeleri bölüyoruz, 10 000 000 dolar. 10 000 000 dolar kaç lira yapıyor; 15 tril
yon lira yapıyor. Siz bunun yarısını -gidiş geliş yol olduğu için- aldığınız zaman 7.5 trilyon lira 
yapar. Demin koridorda arkadaşlarla hesap ettik, bu parayla, bizim bugünkü yaklaşımımızla, 35 
kilometre bölünmüş yol yaparız. Demek ki, önce zarurî ihtiyaçlarımızı karşılayalım, ondan sonra 
pahalı imalatlara girelim. Elbette ki, sıcak asfalt bu milletin hakkıdır, ihtiyacıdır; otomobilleri kul-
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lanan, TIR'ları kullanan, taksiyi kullanan, çoluk çocuğu yollarda yolculuk yapan insanların hak
kıdır; ama, siz kendi yolunuzu yapamıyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, sözlerinizi toparlar mısınız Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Tabiî, bu dediğiniz 20 

kilometrelik yol, aslında, Kullar -ki, Kullar'ı ben iyi bilirim- Gölcük arası, 2002'de ihale edilmiş. 20 
kilometreye 34 000 000 dolar ödenmiş, 7 trilyon alacağı var, 15 kilometre yol yapılmış. Bir daha 
söylüyorum: 20 kilometrelik yola 34 000 000 dolar ödenmiş, 7 trilyon lira alacağı var; yolun 15 
kilometresi yapılmış. Dolayısıyla biz, geriye kalan kısımla beraber, Yalova arasını sathî kaplamalı 
olarak yapmayı planlıyoruz. Ya makine parkıyla gireceğiz, yani imece usulü dediğimiz projeyle 
gireceğiz veya para bulacağız. 

Ne demek istiyorum sayın milletvekili, bu yol zarurîdir, yapılması lazımdır diyorum. Kocaeli 
milletvekilleri. Bursa milletvekilleri, Yalova milletvekilleri, seçmen ve tabanın bunu böyle bilmesi 
lazım. Sizin gündeminizde olduğu kadar, bizim de gündemimizdedir demek istiyorum, rahat olun 
demek istiyorum; çünkü, gece gündüz biz bu işle uğraşıyoruz. 

İzmit-Yalova arası 68 kilometredir. Bunun 20 kilometresi, Kullar'dan Gölcük'ün çıkışına kadar 
ihale edilmiş -biraz önce anlattım- yedi yıl önce de Yalova'dan Gölcük'e doğru 23 kilometre ihale 
edilmiş. Yedi yılda ne kadar yapılmış; yedi yılda yapılan yol 5 kilometre. Normal kazı işlerini dik
kate aldığımız zaman, yolun yüzde 10'u yapılmış. Bu, karınca adımıdır, bu adımla bu yollar bitmez. 
Aradaki, geriye kalan 25 kilometrelik yol da ihale edilmemiş. Biz, bu yıl, geldiğimizde düşündük 
"Gölcük'te bu metotla bu iş yürümez" dedik, müteahhidi çağırdık, bölge müdürlerini çağırdık, 
dedik ki: "Önce, hiç olmazsa, Gölcük'te trafiği rahatlatalım." Ne yaptık; lüzumsuz yere, mevcut 
köprüleri yıkıp yeni köprüler yapıyorlardı, yetiştik. 7 tane köprünün yıkım kararını almışlar, 4'ünü 
yıkmışlar. 3'üne ulaştık, 3'ünü durdurduk; arkadan "yeni köprüler yapmaya gerek yok, bu köprüler 
ihtiyaca cevap veriyor" dedik. Böylece, buradan bir kârımız oldu. O kısmı yolun yapımında kullan
dık. 

Diğer taraftan, ara bağlantı yolları yapılmamış, vatandaş sıkıntıda; askeriyenin olduğu kısım 
hariç diğer ara bağlantı yollarını yaptık. 

Bazı yerlerde trafik kazaları oluyordu. Depremden sonra 35 çocuk ölmüştü. İlk iş olarak bu üst
geçitleri yaptık. 3 tane üstgeçit yaptık, 3 tane sinyalizasyonu tamamladık. 

Ayrıca. Kullar kavşağındaki altgeçidin yapımı da devam ediyor; o da bu sene tamamlanacak. 
Geriye kalan kısmı, sathî kaplamalı olarak Yalova'ya kadar planlıyoruz. İnşallah, para buluruz, in
şallah. gelirler toplanır, inşallah. Cumhuriyet Halk Partili il encümenlerimiz de gidip Danıştaya 
dava açıp, Köy Hizmetlerinin. Devlet Su İşlerinin makinelerini kullanamazsınız gibi şeylerle bizi 
sıkıntıya sokmazlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bakın. İzmir'de... 
MUHARREM ESKİYAPAN (Kayseri) - Nerede efendim? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Söyleyelim, tabiî. 

Biliyorum üzüleceğinizi de, söylüyorum ki. bana yardımcı olasınız. 
İzmir'de, gitmişler dava açmışlar: Danıştay da "Köy Hizmetlerinin makinelerini bölünmüş yol

da kullanamazsınız" diye karar almıştır. Biz de mecbur, buraya kanun tasarısı getiriyoruz. Kanun 
tasarısını, yardımcı olun. çıkaralım: CHP'lilerin dediği yolu da yapalım, AK Partililerin dediği yolu 
da yapalım. Başka türlü bu paralarla bu yollar yapılmaz. Onun için. bize destek verin. Bu desteğinizi 
bekliyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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İllerde valilerden destek istiyoruz. İl encümenleri, AK Partinin dışındaki il encümenleri, bize 
destek verilmesini engelliyorlar -il il biliyoruz, il il tanıyoruz- ama, bu, bana göre doğru bir yak
laşım değil, doğru bir politika değil; çünkü, gerçekten, burada dinliyorum, bakıyorum ki, sizinle pek 
farklı da düşünmüyoruz, aynı şeyleri düşünüyoruz; ama, geçmişte olduğu gibi bugün de taşrada, 
maalesef, popülist politikalar, popülist yaklaşımlar var. Bana göre, bundan partiler bir şey kazan
mıyor. Benim gördüğüm -dört dönemdir milletvekiliyim- bu yaklaşımla, emin olun insanların oy
ları artmıyor. Onun için, buradan çağrıda bulunuyorum; MHP'li, ANAP'lı, CHP'li, DSP'li il en
cümenleri, lütfen, valilere zorluk çıkarmayın, bu yolların yapımında kolaylık sağlayın, biz bu yol
ları yapalım. Bu yolda yürüyeceğiz, bu yollar yapılacak ve hiçbir fark gözetmeksizin, sizin de bütün 
taleplerinizi dikkate alacağım, bütün gücümün yettiği kadar çalışacağım; çünkü, bir CHP'linin tek
lif ettiği yolu yapmak bana oy kaybettirmez. Bana oy kaybettirmez. Ben, bunun bilinci içerisin
deyim. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlar mısınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla) -Sayın Başkanım, evet, 

biliyorum, biraz fazla vaktinizi aldım, özür diliyorum; tatilden sonra ilk defa kürsüye çıkıyorum, 
biraz da ondan kaynaklanıyor. Yol yapmak da çok güzel, yolların yapımını da görünce zevk
leniyorum, böyle konuşunca. (Alkışlar) 

Evet, ben, teşekkür ediyorum, Kocaeli Milletvekiline de teşekkür ediyorum. Allah hepimizin 
yardımcısı olsun. Bu yolları yapacağız arkadaşlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çetin, açıklama yapmak istiyor musunuz? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Bakanıma açıklamaları için teşekkür ediyorum; ancak, 15 

dakikalık konuşması içerisinde, benim soruma ayırdığı bölüm 2 dakikayı bile bulmadı; yani, ben, 
Meclisteki çalışmaların biraz daha verimli olması açısından somut sonuç isterdim. Bir kere, Köy 
Hizmetlerinin araçlarının kullanılıyor olmasıyla benim sorumun hiçbir alakası yok. Gerçekten, dub
le yolların yapımında, herkes, hepimiz, bütün yurttaşlarımız mutlu, memnun; ancak, eğer hükümet 
olarak, yatırımlara ayırdığınız paydan bu yolları yaparsanız, diğer kaynaklara, Köy Hizmetlerine, 
köylüye ve diğer kasabalara gidecek kaynakları oralara kullanmazsanız, herhalde köylümüz de daha 
mutlu olur Sayın Bakanım. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten. İzmit-Gölcük arası, Türkiye'nin şu anda trafik yoğunluğu en 
ağır yollarından birisi. Soruyu sekiz ay önce sordum; Sayın Bakanımız, daha, hâlâ "kaynak bulun
ca yapacağız" diyor ki. herhalde, yedi yılı geçmiş, sekiz ay da benim sorumun üzerinden geçmiş; 
bir sekiz yıl daha bekleyecek miyiz? Yapılacak olan, alt tarafı 4 tane menfez köprü niteliğinde yapı. 
7 idi, Sayın Bakanım da işaret etti, bunun 4 tanesi yapılsa, İzmit - Gölcük arası belki rahatlayacak; 
Gölcük - Yalova arasının yapımı da -Sayın Bakan burada söz verdi- kısa sürede gerçekleştirilecek. 

Sayın Bakanımın belirttiği bir konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum: "Sekiz aylık sürede, 1 
600 kilometre duble yol yaptık, asfaltlarını da yapıp, yakında hizmete sunacağız" dediler. İzmit -
Gölcük arası 16 kilometre, Yalova - İzmit arası da, tabiî ki, 60 kilometrelik bir yol. Sayın Bakanın, 
bu kadar önemli bir yöredeki -hem sanayiin hemm ticaretin hem tarımın bu kadar verimli olduğu, 
etkili olduğu bir yöredeki- bu yolun, aylardır, yıllardır sürüncemede kalmış olmasından duyduğu 
rahatsızlığı dile getirmesini beklerdim bu 15 dakikalık süre içerisinde ve bir an evvel yapacağının 
sözünü vermesini isterdim. 

Gerçekten, yapılacak çok yer yok. Bölge milletvekili arkadaşlarım uyarıyor, Sayın Başbakan 
uyarıyor ise, herhalde Sayın Bakanım orayı çok iyi bilmiyor. Yapılacak yer, çok az bir yer; ama, her 
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hafta mutlak surette, Kocaeli gazetelerinde, birkaç ölümlü trafik kazası haberi duymaktan, artık son 
derece üzüntü duyar olduk. Bir an evvel bunun yapılması için emir buyurmanızı rica ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
4 üncü sıradaki soru önergesi de cevaplandırılmıştır. 
5. - Kocaeli Milletvekili izzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü 'nün cevabı 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Abdullah Gül tarafından sözlü olarak yanıtlandırılması 

hususunu arz ederim. 
İzzet Çetin 

Kocaeli 
1- 3.3.2003 günü açıklanan tasarruf ve gelir artırmaya yönelik tedbirlerin önemlice bir bölümü 

işçi, memur, çiftçi ve diğer dargelirlileri ilgilendirmektedir. Açıklanan tedbirlerin sabit ve dargelir-
liler dışındaki kesimler üzerine de yayılması düşünülüyor mu? 

2- Açıklanan tedbirlerde kamu işçilerinin 1 ikramiyelerinin ertelenmesinden bahsedilmektedir. 
İşçilerin 2002 yılına ait olan, ancak. 2003'e ertelenen ikramiyelerinin ne zaman ödenmesi düşünül
mektedir? 

3- Açıklanan tedbir paketine ek olarak varlık vergisi, kelle vergisi ve baca vergisi gibi yeni ver
gilerin alınması da düşünülüyor mu? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Soruyu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü cevaplandıracaklardır. 
Buyurun Sayın Güçlü. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Efendim, Kocaeli Millet

vekilimiz Sayın İzzet Çetin'in mart ayında sorduğu bir sorunun cevabıdır; Başbakanımıza yönelt
miştir ve tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bir konuyla ilgilidir. Maliye Bakanlığımız tarafından 
hazırlanmıştır: bugün. ben. size bu kısa cevabı aktarmak istiyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın İzzet Çetin'in 3 sorusunun cevabını sırasıyla şöyle aktarmak istiyorum; kendileri. Bayın
dırlık ve İskân Bakanımızla, verdiği cevapla ilgili konularla ilgilidir: ama, ben de. bu kısaca cevabı 
şöyle sıralayarak okuyorum: 

Tasarruf ve gelir artırmaya yönelik tedbirler, sadece işçi, memur, çiftçi ve diğer dargelirlileri il
gilendirmemektedir; toplumun tüm kesimleri, bu tedbirlerin kapsamında bulunmaktadır. 

Gelir artırıcı tedbirler açısından temel hedef, vergi tabanının genişletilmesi, kayıtdışı 
ekonomiyle mücadele ve vergi sisteminin sadeleştirilmesidir. Yapılan ve yapılacak olan düzen
lemeler. genel olarak, kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alıp, vergi kayıp-kaçağını azaltarak, vergi 
yükünün adil dağılımını sağlamaya yöneliktir. 

İkinci soruyla ilgili olarak; işçilerin 2002 yılına ait olan, ancak, 2003 yılına ertelenen ik
ramiyeleri, hepimizin bildiği gibi, temmuz ayında çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Tem
muz 2003 tarihinde ödenmiştir. Bunun kısa cevabını da bu şekilde ifade ediyorum. 

Ek vergilerle ilgili bir düşünce var mıdır diye ifade edilen üçüncü soruyla ilgili, bu yıl içinde, 
bir defaya mahsus olmak üzere alınmasına karar verilen Ek Motorlu Taşıtlar ve Ek Emlak Vergileri 
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dışında yeni vergilerin alınmasının düşünülmediği, o günkü tarih itibariyle hazırlanan cevapta belir
tilmiştir. 

Ben bunları ifade ediyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çetin, açıklama yapmak istiyor musunuz? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu da, 4 Martta, 

şimdiki Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül'ün Başbakanlığı döneminde verilen bir önerge. Yine, 
yedi ay yirmi gün geçmiş üzerinden. Hükümetin sorulara, ne kadar, bu güncel konular geçtikten 
sonra, olay geçiştirildikten sonra yanıt vermeye çalıştığının somut bir göstergesi. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, o günlerde, 3 Martta, gelir artırıcı önlemler paketini 
açıklamıştınız ve o önlemler paketi, büyük ağırlıkla, toplumun yoksul kesimlerini daha da yoksul
laştırıcı birtakım önlemler içermekteydi. Şimdi, bu sorulardan sonra, ben, o günlerde yanıt aradım; 
ama, yedi ay geçti üzerinden. Bugün, tesadüf odur ki, bu sorunun yanıtlandığı gün, yine, Özel 
Tüketim Vergilerinde artırıma giderek, yine, toplumun dar ve sabit gelirli kesimlerini daha da fakir-
leştirici adımlarınızı atmaya devam ediyorsunuz; bunu net olarak görüyoruz. 

Sayın Bakan, Başbakanımız adına verdiği yanıtta işçilerin ikramiyelerinin 31 Temmuzda öden
diğini söyledi; ama, yıl içinde de imzalanan toplu iş sözleşmelerinde, toplusözleşme farklarını 2004 
yılına erteleyerek farklann ödenmesini... Aynı çizgide yürüdüğünüzü; yani, bu ekonomik krizin 
faturasını, işçiye, çiftçiye, yoksula kesmeye devam ettiğinizi hatırlatmak istiyorum. 

Yine, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisini iki kez Meclise getirdiniz, iki kez Yüce Meclisten geçti; 
ama, Anayasa Mahkemesi duble olarak reddetti. Herhalde, çifte tuş olmadan, sizin halkın üzerine 
bindirdiğiniz vergileri geri alma gibi bir düşünceniz yok; ama. adaletsizliğinizi Yüce Mahkeme, bir 
kez daha, sizlere iade etti. Ben, sorularımı o zaman sormuştum. 

Gerçekten, toplumun, işçisi, memuru, çiftçisi, köylüsü sıkıntı içerisindeyken, sizin, hâlâ, o 
kesimleri rahatlatıcı bir adım atmayısınız da. üstelik sekiz on ay geçmesine rağmen hâlâ aynı şey
leri söylemeniz de, siyasal açıdan hangi toplumsal kesimleri tercih ettiğinizi, kimin adına siyaset ve 
politika yaptığınızı göstermeye yetiyor. Halen, ne kayıtdışı ekonominin kayda alınması ne vergi 
tabanının genişletilerek vergi oranlarının düşürülmesi konusunda somut teklifleriniz gelmiş durum
da. Hükümet kurulalı, neredeyse, onbeş gün sonra, seçimlerin üzerinden bir yıl geçecek; 3 Kasım
dan bu yana aynı sözcükleri biz de duyuyoruz, bizi dinleyen halkımız da duyuyor. Gerçekten, biraz, 
hiç olmazsa, toplumun yoksul kesimlerini, ramazanda file file kömür dağıtarak değil, onlara hak et
tikleri ücreti, maaşı vererek rahatlatırsanız, herhalde halkımız da daha mutlu olacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Soru önergesi cevaplandırılmıştır. 
6. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki bazı 

liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/278) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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5. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğim iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
9. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticarî araçların sigorta primlerinin indirilip indiril

meyeceğim ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
10. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihî binaların korunmasına iliş

kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun 
cevabı 

11. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp ayrıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Erkan Mumcu 'nun cevabı 

12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun 
cevabı 

BAŞKAN - Sayın Kültür ve Turizm Bakanının daha önceden Başkanlığımıza başvurusu vardı; 
10 uncu, 11 inci ve 16 ncı sıralardaki soruları bir arada cevaplandıracaktı. 

Sayın Bakan buradalar, ben 10 uncu, 11 inci ve 16 ncı sıralardaki soruları okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanması 
hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 6.3.2003 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Tekirdağ tarihinin, kent dokusunun ve kültürel mirasının önemli değerlerinden biri de Tekir

dağ'a özgü ahşap binalardır. Bu çerçevede; 
1- Tekirdağ'da Bakanlığınızın koruması kapsamında kaç tane tarihî ev bulunmaktadır? 
2- Bu evlerden bugüne kadar kaç tanesinin varlığı ve tarihî dokusu korunabilmiştir? 
3- Bu yapılardan kaç tanesi restore edilmiştir? 
4- Tekirdağ kamuoyunun ve yerel basının büyük bir dikkat, ama kaygıyla izlediği söz konusu 

tarihî binalarımızın yok edilişini önlemek amacıyla ne tür önlemler alınması düşünülmektedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Kültür Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından Anayasanın 98 inci 
ve İçtüzüğün 96 ncı maddeleri gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 6.3.2003 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Şehir Merkezi nüfusu 400 000'e yaklaşan, 2 nci Ordunun merkezi olan ve yaklaşık 20 000 öğ
rencili üniversitesi bulunan Malatya'da, Kültür Bakanlığına ait 360 koltuklu bir tiyatro salonundan 
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başka halkın kültürel ve sosyal etkinliklere olan büyük talebini karşılayacak bir tesis yoktur. Keza. 
Akçadağ İlçesinde de herhangi bir kültürel tesis bulunmamaktadır. Bu bağlamda : 

Soru 1- 1993 yılında ihalesi yapılıp, yüzde 10 inşaatı tamamlandıktan sonra 1994 yılında tas
fiye edilen Malatya kültür sitesi inşaatına 2003 yılında ödenek ayrılacak mı? 

Soru 2 - Yarım kalan kültür merkezi inşaatlarının tamamlanması için 2003 yılında ödenek ay
rılacak olan iller hangileridir? 

Soru 3 - Malatya-Akçadağ kültür merkezi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandıktan sonra 1999 
yılında tasfiye edilmesinin sebepleri nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Atilla Başoğlu 

Adana 
Soru: Prof. Dr. Halil İnalcık Beyefendiye vermiş olduğunuz "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" 

gerçek anlamda yerini bulmuş ve kültürümüze eserleriyle büyük katkılar yapmış olan bir bilim 
adamımız taltif edilmiştir. 

Türk müziğini bütün dünyada tanıtmış, çeşitli üniversitelerde konferanslar ve dersler vermiş. 
söz konusu müziğin mensupları tarafından birer efsane isim olarak değerlendirilen iki isim olan 
Neyzen Niyazi Sayın ve Tamburi Necdet Yaşar'ın taltif edilmesi de Bakanlığınızca düşünülmekte 
midir? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
KÜLTÜR VL; TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum Sayın 

Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, okunmuş olan soru önergelerini yanıtlamak üzere huzurlarınızda 

bulunuyorum; bu vesileyle, yeniden. Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Fnis Tütüncü'nün Tekirdağ'a ilişkin sorusunun teknik olarak kısa 

yanıtı: Toplam 260 adet tescilli yapı tespit edilmiş, 1987 yılında yapılan bir genel araştırmayla. 
Tekirdağ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla. Bunlardan 60 tanesi daha çok 
doğal afetler, yangınlar ve bakımsızlık gibi nedenlerle tahrip olmuş, 200 tanesi sahiplerinin kul
lanımında daha çok konut olarak kullanılıyorlar. Bunlardan 30 tanesinin restorasyonu daha çok 
Bakanlığımızın imkânlarıyla sağlanabilmiş, geriye kalan 200 tanesiyle ilgili olarak da, tamamıyla 
ilgili olarak da restorasyon ve restitüsyon (restitution) projeleri yapılmış, kurul onayıyla ilgili bir 
bekleme süreci içinde. 

Diğer taraftan. Tekirdağ Belediyesince yaptırılan koruma amaçlı bir imar planı revizyon 
konusu edilmiş: bu revizyon da, bakanlığımızın katkılarıyla sürdürülmüş. Bununla ilgili de. plan 
gereği, uygulamalar devam ettiriliyor. 

Bütün bu sivil mimari örneği eserlerin korunmasına dair Türkiye'de ciddî bir problem olduğu 
doğrudur; kökeninde de daha çok mülkiyet yapısının yarattığı problemler var; çünkü, bunlar, özel 
şahıslara ait mülkiyetler; büyük bir kısmı konut olarak kullanılıyor ve insanların çok pahalı restoras
yonları yapabilme imkânları yok. 

Şimdi, Bakanlığımız, genel olarak, Türkiye'deki kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yeni 
bir strateji planı çalışması içinde, buna ilişkin birtakım tedbirler getiriyor. Getirmeyi düşündüğümüz 
tedbirlerden bir tanesi, her şeyden önce, röleve gerektirmeyen bakım ve onarımlar için sadece kurul 
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müsaadesiyle -röleve istenmeksizin- bakım ve onarımların yapılması ve korunması konusunda mal 
sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak. Diğeri, daha çok kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgesi 
kapsamına alınan alanlarda yeni fonksiyon tanımları yaparak kamu kaynaklarının -artık, özel mül
kiyete konu eserler bile söz konusu olsa- bu alana sevk edilebilmesini sağlamak. Bir de, kültür var
lıklarının korunmasına ilişkin sponsorluğu özendirecek birtakım tedbirler üzerinde çalışıyoruz. 

Öyle umuyorum ki, kasım ayının sonlan ya da aralık ayının ortaları itibariyle, kültür varlık
larının korunmasına ilişkin ilgi, bilgi, birikim sahibi olan tüm çevrelerle ve tabiî, bu arada, siyasî 
partilerle de kurduğumuz iletişim sonrasında ortaya çıkacak çözüm yaklaşımı, stratejik yaklaşım... 
Burada yapmaya çalıştığımız şey, kültür varlıklarının korunmasına dönük bir ulusal strateji üret
mektir. Bu yaklaşımı, yasalaşmış olarak huzurlarınıza getireceğiz. Zannediyorum, buradan, önemli 
fırsatlar ve imkânlar yaratma imkânını bulacağız diye düşünüyorum. 

Adana Milletvekilimiz Sayın Başoğlu'na, her şeyden önce, kültür ve sanat büyük ödülünün 
Bakanlığımızca, kültürümüze sayısız eserleriyle katkıda bulunmuş olan Prof. Dr. Halil İnalcık 
Beyefendiye verilmiş olmasının olumlu karşılanması yönündeki beyanları dolayısıyla teşekkür 
ediyorum; kendilerinin memnuniyeti bizi de memnun etmiştir. Türk müziğini dünyada tanıtmış 
değerli sanatçıların da bu ödüle layık görülmesi konusundaki tekliflerinin, değerlendirme kurulunun 
gündemine alınması için Bakanlık olarak gereğini yapıyoruz. Bildiğiniz gibi. her yıl sınırlı sayıda 
insan için bu ödül verilmekte. Adaylar, bir kurul tarafından değerlendirilmekte. Tabiî, burada, aday 
olan insanların, şahsiyetlerin her biri gerçekten, çok değerli katkılarda bulunmuş insanlar. Bunu 
olabildiğince: yani. bir yandan, birbiriyle tartma süreci olarak kamuoyuna yansıtmamak adına. 
diğer taraftan da, çok sayıda insana aynı yıl içinde ödül vererek ödülü değersizleştirmek gibi bir 
tuzağa da düşmeden, bu değerli kültür adamları, toplumun ve Bakanlığımızın şükran ve minnet 
duygularıyla anılmaktadır. 

Malatya Milletvekili Değerli Arkadaşımız Muharrem Kılıç'ın sorusuna verilebilecek en genel 
cevap; ne yazık ki, kültür merkezleri planlamasında bugüne kadar çok vahim yanlışların yapılagel-
miş olmasıdır ve Bakanlığın bugüne kadar da bu işin içinden çıkacak bir çözümü bulamamış ol
masıdır. Sadece tabloyu şöyle söyleyeyim: 1992 yılından itibaren planlanmış ve birçok ile. ilçeye. 
çok sayıda yere temeli atılmış kültür merkezlerinin, temellerinin atıldıkları yerin ihtiyaçlarına denk 
geldikleri çok kuşkuludur. Bunların ihtiyaçlarını gözeten bir planlama yaklaşımıyla, proje yak
laşımıyla çözümlenmiş oldukları son derece kuşkuludur. Daha çok. tek tip proje diyebileceğimiz 
sınırlı sayıda proje örneklerinin her yere uygulanması biçiminde geliştirilmiş projeler ve ne yazık 
ki. bugünkü hesaplamalarla, tamamlanabilmesi için 1.4 katrilyon lira yatırım ödeneğine ihtiyaç 
duyulan projelerdir. 1.4 katrilyon lira yatırım ödeneğini bugün koyamayacak durumda olduğumuzu. 
değerli milletvekillerimiz hiç şüphesiz takdir ederler; ama, burada da birtakım yaratıcı stratejilerle 
çözüm getirmeye çalışıyoruz. Nitekim, sorunuza konu olan Malatya'da bu çözümü bulduk. Malat
ya'da. Malatya Ticaret Borsasıyla vardığımız uzlaşma gereği, hem kültür merkezi olarak işlev 
görecek hem Malatya Ticaret Borsasının ihtiyaçlarına da cevap verecek bir biçimde proje reviz-
yonuyla. biz. Malatya kültür merkezinin, Malatya Ticaret Borsasınca yapılmasını kararlaştırdık ve 
kendilerine devrettik. Böylece, ne zaman gerçekleşeceği çok kuşkulu olan yatırım ödeneklerini bek
lemek yerine, Malatya, kültür merkezini tamamlama sürecine girmiş oldu. Eskişehir ve benzeri il
lerde de bunu yapıyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarımıza bunu da duyurmak istiyorum, bütün illerimiz açısından 
böyle bir yaklaşımımız var. İl özel idareleri, belediyeler ya da illerine göre, durumlarına göre özel 
teşebbüsten gelecek teklifleri değerlendirmeye açığız. Kültür merkezi olarak işlevlerini sürdürmek, 
Kültür Bakanlığının taleplerine açık olmak koşuluyla, bu yatırımları tamamlayacak, işletecek 
girişimleri değerlendiriyoruz. Gerçekten önemli mesafeler katedildiğini düşünüyorum. 
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Özet olarak şunu söylemek istiyorum ki, biz, bu 1,4 katrilyon, kamu bütçesinden ayrılacak 
yatırım ödeneğini de beklemeden, umuyorum ki, en geç üç yıllık zaman zarfı içinde, bugünkü 
projeksiyonla... Yatırım ödeneğimiz 17 trilyondur, yaklaşık 1 000 yılda tamamlanabilir durumdadır; 
yani, biz, bütçeden ayrılan ödeneklerin bu hızıyla bitirmeye niyetlenirsek. 1000 yıldan yaklaşık 20 
yıl kadar daha az bir zamanda, 980 yıl içinde tamamlayabilme şansına sahibiz; ama, Yüce Meclisin 
huzurunda diyorum ki, bu projeksiyonla, bu yaklaşımla, kamu bütçesinden de çok fazla bir kaynak 
ayırmadan, biz, bu işi, üç yıl içerisinde tamamlamış, daha etkili, daha verimli, daha kullanışlı, top
luma daha çok hizmet üreten bir formülü, bir çözümü de Türkiye'ye kazandırmış oluruz diye 
düşünüyorum. 

Soru soran milletvekili arkadaşlarıma, bu konulara göstermiş oldukları duyarlılık dolayısıyla 
ve beni dinlemek lütfunda bulunan Heyetinize, ilgisi ve sabrı dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. 

Saygılar efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mumcu. 
Sayın Kılıç, açıklama yapmak istiyor musunuz? 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Evet. 
BAŞKAN - Sayın Başoğlu, siz de sisteme girerseniz... 
Sayın Kılıç, buyurun. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Öncelikle, Sayın Bakana, gösterdiği duyarlılık için teşekkür 

ediyoruz; ancak, şunu belirtmek istiyorum: Sayın Bakanım "yaptığımız değerlendirme sonucunda, 
Malatya'ya, devlet bütçesinden böyle bir kültür sitesinin yapılmasına gerek görmedik" dedi ve bunu. 
Malatya Ticaret Borsasına havale ettiklerini söyledi; fakat, burada, Malatya Ticaret Borsasının bunu 
ne zaman yapacağı, nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir açıklık getirmedi. Oysa, Malatyamız. 
doğu ve güneydoğunun en gelişmiş, en büyük illerinden bir tanesidir; 400 000'e yakın merkez 
nüfusu vardır; 2 nci Ordu Komutanlığı oradadır; 20 000'in üzerinde üniversite öğrencisi vardır; 
yani. Malatya'da, kültür sitesine çok büyük bir ihtiyaç vardır. Malatyamızın gerçek anlamda çağdaş 
bir kent yapısına ulaşması için böyle bir siteye büyük ihtiyaç vardı. Bunu, maalesef. Sayın 
Bakanımız, ileriye ötelenıiş oldu. Ticaret Borsasına devretmekle de, bir yerde, devlet, kendi yüküm
lülüğünden kurtulmuş duruma geldi. 

Yine. bir sorumuz da. Akçadağ'daki kültür merkeziyle ilgiliydi. Oysa, Akçadağ'daki bu kültür 
merkezinin yüzde 90'ı tamamlanmıştı, yüzde 10'luk bir dilim kalmıştı bitirilmesi için. Maalesef, bu 
kültür merkezi de. yüzde 10'luk bir dilim için atıl durumda bekletiliyor. Maalesef, hükümetin Malat-
yamıza yaklaşımı çok yerinde görünmüyor. 

Biraz önce. yine. Sayın Bakanımız, duble yollarla ilgili olarak konuşma yapıyor, yaptığı bir
takım çalışmalardan bahsediyordu. Maalesef, bu dönem. Malatvamızda, duble yolla ilgili hiçbir 
çalışma da yapılmadı. Hiçbir şekilde. Malatyamızın yolları, duble yol çalışmaları içerisine alınmadı. 
Oysa. Malatya, iktidara 5 milletvekili verdi; ancak, bunlar, yani iktidara olan destek biteviye devam 
etmez: Malatyalılar, bunu ileride gözden geçirmesini de bilirler. Umuyorum ki. hükümet, Malat
ya'ya biraz daha olumlu gözle yaklaşır. 

Malatyamızın biraz daha dikkate alınmasını ümit ediyorum ve bu ümitle, hükümetimizin bu 
olaya biraz daha olumlu yaklaşmasını bekliyor. Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Sayın Başoğlu. buyurun. 
ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Sayın Bakanımıza, vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ederiz. 
Gerçekten, Bakanlığınız tarafından takdir edilip Sayın Dr. Halil İnalcık Beyefendiye verilen 

ödül, yerini bulmuş ödüllerden bir tanesidir. Ayrıca, yine, söz konusu müziğin mensupları tarafın-
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dan da üstat olarak kabul edilen ünlü Neyzen Niyazi Sayın ve Tamburi Necdet Yaşar Beyefendilerin 
ve daha nice unutulan, yaşarken efsane olmuş, adını burada saymaya vaktimizin yetmeyeceği diğer 
değerli sanatçılarımızın da, bir gün, vakti geldiğinde, devlet tarafından hatırlanabiieceğini umut 
edebilir miyiz Sayın Bakanım? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Hiç şüphesiz. 
ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Sayın milletvekilleri, 10, 11 ve 16 ncı sıralardaki soru önergeleri cevaplandırılmıştır. Sözlü 

soru önergelerine ayırdığımız süre de tamamlanmıştır. 
Sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 15 Ekim 2003 Çar

şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 18.38 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 

14 . 10 . 2003 SALI 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SOZLU SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması. Sah 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.) 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
14.10.2003 Sah 
Saat: 14.00 
15.10.2003 Çarşamba 
Saat : 10.30 

* (10 70) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu 
14.10.2003 Sah 
Saat: 15.30 

* Dışişleri Komisyonu 
15.10.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
15.10.2003 Çarşamba 
Saat: 10.30 
16.10.2003 Perşembe 
Saat : 10.30 

* Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
16.10.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 14 . 10 . 2003 SALI Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

=ı±te 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCtte 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

Kfy-



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 

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 
Hablemiloğlu 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) 

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) 

(1) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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12. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

14. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

15. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

17. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 Milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

18. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

19. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve finans 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

21. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

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) 
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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 
etüt 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 uvarınca 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 tanm 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 Övmen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

30. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin." ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

31. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

32. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî 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) 

- 6 - 6 NCI BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Totnanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

35. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

36. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

37. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

38. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

39. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

40. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

42. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin. İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

43. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

44. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

45. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandah 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) 

- 7 - 6 NCI BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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) 

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) 
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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, KOBİTerin 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) 

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 uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca 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) 
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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 ERDEMİRMn 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) 

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 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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83. - tzmir 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) 

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 llıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

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) 
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96. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri 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) 

98. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

99. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

100. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

101. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, korsan yayıncılığın tüm 
yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/123) 

102. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

103. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

104. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

105. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 20 Milletvekilinin, BDDK'nın İmar 
Bankası yönetimine el konulması sürecindeki sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
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1. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) (2) 

2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (2) 

3. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) (1) 

4. - 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) (1) 

5. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) (1) 

6. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki 
bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) (1) 

7. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) (1) 

8. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) (1) 

9. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip 
indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) (1) 

10. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) (1) 

11. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp 
ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) (1) 

12. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 
Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) (1) 

13. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) (1) 

14. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) (1) 

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) (1) 

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) (1) 

17. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) (1) 

18. - 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) (1) 

19. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük 
işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) (1) 

20. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

22. - 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) (1) 

23. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) (1) 

24. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

25. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

26. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) (1) 

27. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (1) 

28. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydm'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) (1) 

29. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) (1) 

30. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) (1) 

31. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

32. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

33. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

34. - 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) (1) 

35. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın. Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

36. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

37. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

38. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) (1) 

39. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) (1) 

40. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) (1) 

41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) (1) 
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42. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/330) (1) 

43. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (1) 

44. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

45. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 'Türkiye'nin 
Turizm Değerleri" adlı yayma ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

46. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

47. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

48. - Afyon Milletvekili Halü Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/337) (1) 

49. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağbk meslek yüksekokulu mezunlarına sınavlara 
başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

50. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) (1) 

51. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İü Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

52. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

53. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'm, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakamndan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

54. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

55. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

56. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

57. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/349) (1) 

58. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararlan 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) (1) 

59. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/354) (1) 

60. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/355) (1) 

61. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) (1) 

62. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Meük'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 
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63. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

64. - 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) (1) 

65. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

66. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

67. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) (1) 

68. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

69. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

70. - 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) 

71. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

72. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

73. - 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) 

74. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

75. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

76. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

77. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

78. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 

79. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

80. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

81. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 
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82. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

83. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

84. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

85. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

86. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

87. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

88. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

89. - 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) 

90. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

91. - 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) 

92. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

93. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

94. - 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) 

95. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

96. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

97. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

98. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

99. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

100. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 
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101. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. Balçova jeotennal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

102. - 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) 

103. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

104. - îzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

105. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut/un. BAÖ-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

106. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un. özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

107. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

108. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

110. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm. RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

111 . - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın. Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

112. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

113. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in. orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6'410) 

114. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in. Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

115. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin. Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğilim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

116. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin. Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

117. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in. Tarsus-Çamhyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

118. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in. İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/41 7) 

119. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

120. - Yaiova Milletvekili Muharrem İnce'nin. SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

121. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin. SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 
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122. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

123. - 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) 

124. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

125. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

126. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

127. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

131. - 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) 

132. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

133. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in. İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

134. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

135. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

136. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in. isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

137. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin. sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

138. - 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) 

139. - 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) 
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140. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

141. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

142. - "Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

143. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

144. - 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) 

145. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

146. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

147. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

148. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

149. - 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) 

150. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

151. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

152. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

153. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

154. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

155. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştınlmasına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

156. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

157. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 
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159. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) 

160. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

161. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

162. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

163. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

164. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

165. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM 
binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

166. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 

167. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

168. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

169. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

170. - 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) 

171. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

172. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

173. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

174. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

175. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, BAG-KUR ve SSK prim borçlan için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

176. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

177. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

178. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 
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179. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

180. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

181. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 

182. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 

183. - Adana Milletvekili Atilla Başoğiu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) 

184. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) 

185. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

186. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

187. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

188. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

189. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

190. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

191. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 
bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

192. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

193. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

194. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

195. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

196. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın. SARS hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

197. - 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) 

198. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 
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199. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

200. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

201. - 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) 

202. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve BAĞ-KUR'luların askerlik 
borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

203. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un. din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

204. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un. tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

205. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

206. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

207. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

208. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın. Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

209. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

210. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

211. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın. özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

212. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/530) 

213. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in. ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

214. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun. sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

215. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

216. - 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) 

217. - İzmir Milletvekili Ahmet ErsinTn, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

218. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in. Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 
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219. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlünun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

220. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'm, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

221. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir TEDAŞ müdürlüklerinin borç 
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/541) 

222. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslariın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin 
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapıkp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

223. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin 
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi 
(6/543) 

224. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/544) 

225. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı paymda indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

226. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

227. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 
sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/547) 

228. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

229. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

230. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onaran ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

231. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

232. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

233. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkünün, KPSS smavma öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

234. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkünün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmeüerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

235. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazmı Hikmetin bir şiirinin ders kitabından 
çıkanldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

236. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-
Efes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakarımdan sözlü 
soru önergesi (6/556) 
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237. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

238. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

239. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ihşkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

240. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

241. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan BAG-KUR'lulann sağlık 
yardımından yararlanamamalanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

242. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı BAĞ-KUR sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

243. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında memurlara yemek 
verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

244. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Antma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ihşkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

245. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'm, doğalgaza yapılan zamma ihşkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

246. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ihşkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

247. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ihşkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

248. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

249. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tanm ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

250. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 
Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyan yapıhp yapılmadığına ihşkin Dışişleri 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

2 5 1 . - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

252. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağhk harcamalanna ve KDV tahsilatına ihşkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

253. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri S mavi soru 
kitapçığmdaki bir soruna ihşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

254. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ihşkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

255. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

- 2 5 - 6 NCI BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

256. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapüı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tanm ve Köy işleri Bakanından sözlü som önergesi (6/576) 

257. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/577) 

258. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemifin, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/578) 

259. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'm bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/579) 

260. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/580) 

261. - 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 som önergesi (6/581) 

262. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/582) 

263. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü som önergesi 
(6/583) 

264. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/585) 

265. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'im Kars TELEKOM abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakamndan sözlü som önergesi (6/586) 

266. - Muğla Milletvekili Alı Arslan'm, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/587) 

267. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü som 
önergesi (6/588) 

268. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
som önergesi (6/589) 

269. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alamna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/590) 

270. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kışı başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/591) 

271. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'm, Ankara-Evren-Eti Holdmg İlköğretim 
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi 
(6/592) 

272. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakamndan sözlü som önergesi (6/593) 

273. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yıllan arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/594) 

274. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun. Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sommlulan hakkında N'apıian işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakamndan sözlü som önergesi (6/595) 

275. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/597) 
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276. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın. Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerin SÎT alanı içinde olup olmadığma ilişkin Kültür ve Turizm Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/598) 

277. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/599) 

278. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/600) 

279. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığmın kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

280. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ormanların korunması ile kuraklık ve 
erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som 
önergesi (6/602) 

281. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/603) 

282. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilenn 
durumuna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/604) 

283. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'rn, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaaünda 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

284. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 
doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/607) 

285. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in. hidrojen ve borun enerjide ve sanayide 
kullanımına vönelik çalışmalar yapılıp Yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/608) 

286. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

287. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakamndan sözlü soru önergesi (6/610) 

288. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenük Bakamndan sözlü soru önergesi (6/611) 

289. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

290. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/613) 

291. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya 
karayolu bağlantisımn sağlanmasına ilişkin Bavındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önersesi 
(6/614) 

292. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
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293. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

294. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

295. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/618) 

296. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

297. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğütün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/620) 

298. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğütün, Türkgözü sımr kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapışma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

299. - Muğla Milletvekili Ah Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

300. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

301. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/624) 

302. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİTTere ilişkin Maliye 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/626) 

303. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

304. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

305. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

306. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fıyatlandırmasmın 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

307. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

308. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısmın azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığma ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/632) 

309. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

310. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/634) 
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311. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

312. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlannın maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

313. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakamndan sözlü soru önergesi (6/637) 

314. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/638) 

315. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

316. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/640) 

317. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/642) 

318. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

319. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/644) 

320. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/645) 

321. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

322. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen DİV-HAN Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

323. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'in, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve 
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/648) 

324. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/649) 

325. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde demiryolunun yer altına alınması ve 
metro yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığma ilişkin Ulaşürma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/650) 

326. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe 
inilmediği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/651) 

327. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 
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328. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

329. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/654) 

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

331. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/656) 

332. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

333. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlaıının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/658) 

334. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin 
yeniden yapılandmlması çahşmalarma ilişkin Sanavi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/659) 

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

336. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

337. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

338. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ım bazı Devlet üretme çifthklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/663) 

339. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

340. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/665) 

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

342. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

343. - 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) 

344. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan 
gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/669) 
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345. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız şehirleşmeye 
karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

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

347. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

348. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/673) 

349. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakamndan sözlü soru önergesi (6/674) 

350. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/675) 

351. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü som önergesi (6/676) 

352. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/677) 

353. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel 
rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü som 
önergesi (6/678) 

354. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü som önergesi (6/679) 

355. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
korama çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakamndan sözlü sora önergesi (6/680) 

356. - Adana Milletvekili Atılla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü sora önergesi (6/681) 

357. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/682) 

358. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/683) 

359. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'm, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/684) 

360. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

361. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/686) 
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362. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/687) 

363. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

364. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

365. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

366. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

367. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamamnda tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/692) 

368. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol 
hizmetlerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/693) 

369. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi 
(6/694) 

370. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'm, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/695) 

371. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/696) 

372. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım paylan ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/697) 

373. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/699) 

374. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/700) 

375. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklanna ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/701) 

376. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingirin, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/702) 

377. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/703) 

378. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som 
önergesi (6/704) 
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379. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

380. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

381. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma 
alanlan oluşturulmasma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısmdan sözlü soru önergesi 
(6/709) 

382. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

383. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

384. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

385. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'm' Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

386. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

387. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

388. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

389. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

390. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeü 
avukatlara ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

391. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

392. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarandan sözlü soru önergesi (6/720) 

393. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

394. - İstanbul Milletvekili Ah Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 
gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısmdan sözlü soru 
önergesi (6/722) 

395. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 
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396. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

397. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/725) 

398. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakamndan sözlü soru önergesi (6/726) 

399. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakamndan sözlü soru önergesi (6/727) 

400. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü soru önergesi (6/728) 

401. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/729) 

402. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakamndan sözlü soru önergesi (6/730) 

403. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştınlmasmdaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/731) 

404. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü soru önergesi (6/732) 

405. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/733) 

406. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

407. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/735) 

408. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'm, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar araşma 
alınmasına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/736) 

409. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, besicilere destekleme primi ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/737) 

410. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalanmn yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/738) 

411. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamayhgü'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/739) 

412. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

413. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Dolan karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 
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414. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama 
kanallanmn ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6^742) 

415. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/743) 

416. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla 
sağlandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

417. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 

418. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

419. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 
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1. - Adli Yargı îlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtmatarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/615) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) 

4. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasmda Örgütün 
Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayncahklan ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 26.6.2003) 

5. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmda Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasımn 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı: 189) 
(Dağıtma tarihi: 26.6.2003) 

6. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/529) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 26.6.2003) 

7. - 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) 

8. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda 
Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan 
(1/365) (S. Sayısı: 204) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

9. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal 
Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlannda İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/367) (S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

10. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/551) (S. Sayısı: 207) pağıtma tarihi: 2.7.2003) 

11. X- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/377) 
(S. Sayısı: 203) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

12. X- Çocuk Haklanna Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasımn Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sayısı: 206) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

13. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi : 
3.7.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

14. X- Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafindan 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) 

15. 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) 

16. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasmda 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) (Dağıtmatarihi: 7.7.2003) 

17. 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) 

18. X- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında 
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasmda Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 217) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

19. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

20. 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) 

21. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) (*) 

22. - 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) 

23. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Mületveldlinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003) (*) 

24. - 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) (*) 
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25. - 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 içtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

26. - Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nm; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilaü 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkmda 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtmatarihi: 17.6.2003) 

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

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

29. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/617) 
(S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) 

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

31. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/619) 
(S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) 

32. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/620) 
(S. Sayısı: 233) (Dağıtmatarihi: 21.7.2003) 

33. X- Biyoloji ve Tıbbm Uygulanması Bakımından İnsan Haklan ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi : İnsan Haklan ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasımn Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tas'arısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonlan Raporlan (1/469) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

34. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı 
Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasımn Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonlan Raporlan (1/484) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

35. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/493) (S.'Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

36. X- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/596) (S. Sayısı: 241) Pağıtma tarihi: 23.7.2003) 

37. X- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Say ıh Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonlan Raporlan (1/597) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003)" 

38. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz 
Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal 
Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporlan 
(1/601) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 
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39. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa 
"Geçici Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

40. - Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

41. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Konusunda Mutabakata Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

42. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 
255) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

43. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

44. X - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ile Bayındırlık, İmar, Ulastirma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

45. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonlan Raporlan (1/475) (S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

46. X - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Anzi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/510) (S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

47. X - Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/590) 
(S. Sayısı: 261) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

48. - İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykın Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonları Raporları (1/624) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi: 9.10.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 181) 

Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 Milletvekilinin, Tuz 
Gölündeki Kirlenmenin Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/5) Esas Numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ülkemizin en önemli tuz yataklarından biri olan Tuz Gölü, Konya ve Aksaray illeri ile çev

redeki ilçelerin evsel atıkları nedeniyle sürekli kirlenmektedir. Göldeki kirlenme son yıllarda teh
likeli boyutlara ulaşmıştır. Tuz Gölü'ndeki kirlenmenin boyutları, elde edilen tuza ve insan sağlığına 
etkileri ve alınacak önlemlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü Maddesi 
uyarınca araştırma önergesi hazırlamış bulunmaktayız. 

Gereğini arz eder, saygılar sunarız. 

10.12.2002 

Özkan Öksüz 
Konya 

Kerim Özkııl 
Konya 

Muharrem Candan 
Konya 

A bduilah Çetinkaya 
Konya 

Azmi Ateş 

İstanbul 
Mustafa Nuri Akbulııt 

Erzurum 
Burhan Kılıç 

Antalya 

Faruk Koca 
Ankara 

Halil Ürün 
Konya 

A laattin Büyükkaya 
İstanbul 
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GEREKÇE 
Kimya sanayiinin ana hammaddelerinden birisini oluşturan tuz, tarımda, tıpta, ulaşımda, (kon

servecilik, dericilik, kozmetik, gübre gibi) küçük sanayide (çeliğe sertlik verilmesi, emaye yapımı, 
cam, soda ve soğutma gibi) büyük sanayide, sodyum hidroksit üretiminde, sodyum üretiminde, sod
yum sülfat üretiminde kullanılmaktadır. Bu nedenle tuzun önemi her geçen gün artmaktadır. 

Ülkemizde ham tuz ihtiyacının % 55'i Tuz Gölü'nden karşılanmaktadır. Tuz Gölü, 211 milyon 
ton rezervi ile dünyada tuz üretiminde ikinci en büyük kaynaktır. Bu nedenle tuz üretimi bakımın
dan son derece önemli tabiî kaynak olan Tuz Gölü'nün olmadığı Anadolu'yu düşünmek mümkün 
değildir. Dünyada Tuz Gölü gibi bir göl, sadece Amerika'da bulunmaktadır. 

Ülkemiz ve Konya ilimiz için çok değerli olan Tuz Gölü, son yıllarda çok hızlı bir şekilde kir
lenmektedir. Uzmanlar, kirlenme böyle devam ederse 10-15 yıl içinde Tuz Gölü'nün yok olacağını 
belirtmektedirler. 1960 'lı yıllarda Beyşehir yöresinin tarımsal alanlarının sulanması amacıyla 
sulama kanallarının yapılması ve 1973 yılında bu kanalların Tuz Gölü'ne bağlanması ile Tuz 
Gölü'nde kirlenme başlamıştır. Çünkü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce 1974 yılında açılan 
ana tahliye kanalına sonradan Konya ilinin evsel ve endüstriyel nitelikli atık suları arıtılmadan 
deşarj edilmektedir. Ayrıca Aksaray ile birlikte Cihanbeyli, İnlice, Beyşehir, Bozkır ve Şereflikoç
hisar gibi ilçelerin kanalizasyonları da Tuz Gölü'ne dökülmektedir. Bunun sonucunda göldeki kir
lenme artmış ve tuz üretimi her geçen gün azalmıştır. 

Tuz Gölü'nün yok olması geçimini bu gölden sağlayan 5 bin insanın da işsiz kalması demek
tir. Çünkü Şereflikoçhisar ve Cihanbeyli ilçelerinin ekonomileri tamamen tuza dayanmaktadır. 

Tuz Gölü'ne kanalizasyonlar kanalıyla 1992 yılı verilerine göre 1949 ton deterjan, 90 bin ton 
yağ ve gres, 1500 ton organik madde, 28 ton nitrat, 18 bin ton sülfat, 276 kilo cıva karışmaktadır. 
Ayrıca yıllık 200 bin ton çamur akmaktadır. Tuz Gölü'ne boşalan evsel ve endüstriyel atıklar ve su 
dengesindeki bozulmalar nedeniyle gölün havzası her geçen yıl daralmakta ve tuz tabakasının altın
da adeta bir bataklık oluşmaktadır. 

Tuz Gölü'nde mevcut kirliliğin giderilmesi ve Tuz Gölü'nün korunması ile ilgili olarak "Tuz 
Gölü Entegre Projesi" hazırlanmış ise de, gerekli dış kaynağın çok geç bulunması, projeyi yürütecek 
ve ihale edecek makamın değişmesi ve uzayan bürokratik işlemler nedeniyle proje bir türlü hayata 
geçirilememiştir. Tuz Gölü hızla kirlenmeye devam etmektedir. Kirlenme bir an önce durdurulmaz
sa ülkemizin en önemli tuz kaynakları yok olacaktır. Tuz Gölü kokmaktadır. Haliyle tuz, kokmak
tadır. Bir an önce bunun önlenmesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 181) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
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Esas No. : A.01.1.GEÇ. 10/5-38 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
TBMM'nin 12 Mart 2003 tarih 761 sayılı kararıyla Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Mad
deleri Uyarınca (10/5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş olup yaptığı araş
tırma sonucunda düzenlediği rapor, ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Özkan Öksüz 
Konya 

Komisyon Başkanı 
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I-ARAŞTIRMANIN KONUSU 
Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ ve 22 Arkadaşı tarafından verilen "Tuz Gölündeki Kirlen

menin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" konusunda Anayasanın 98 inci, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci Maddeleri Gereğince verilen (10/5) Esas 
Numaralı Meclis Araştırma Önergesi, Genel Kurulun 04.02.2003 tarihli 30 uncu Birleşiminde görüşül
müş ve önergede belirtilen hususları araştırmak üzere bir Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

(10/5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesinin Gerekçesinde; kimya sanayiinin ana 
ham maddelerinden birini oluşturan tuzun tarımda, tıpta, ulaşımda, küçük, orta ve büyük ölçekli 
sanayide, sodyum hidroksit üretiminde, sodyum üretiminde önemli bir yeri olduğu belirtilerek ül
kemizdeki tuz üretiminin % 55'inin Tuz Gölü'nden karşılandığı ifade edilmektedir. 

Dünyada ve ülkemizdeki tuz üretiminde önemli bir yeri olan Tuz Gölünün son yıllarda hızlı bir 
kirlenme ile karşı karşıya kaldığı, Beyşehir yöresindeki tarımsal alanların sulanması için yapılan 
sulama kanallarının ve Konya İlinin evsel ve endüstriyel nitelikli atık sularının, arıtılmadan ana tah
liye kanalına bağlanması, Aksaray İli, Cihanbeyli, Kulu ve Şereflikoçhisar gibi ilçelerin ve bu il
çelere bağlı bazı beldelerin kanalizasyonlarının da Tuz Gölüne deşarj edilmesi ile kirliliğin tehlikeli 
boyutlara ulaştığı, 

Tuz Gölünün yok olması ile geçimini bu gölden sağlayan yöre insanlarının işsizlikle karşı kar-, 
şıya kalacağı, çeşitli nedenlerle bugüne kadar hayata geçirilememiş olan Tuz Gölü Entegre Projesi 
Fizibilite Çalışması ve bu çalışma sonucunda ortaya çıkan araştırma projelerinin, atıksu arıtma ve 
katı atık düzenli depolama tesislerine ait uygulama projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli çalış
maların bir an önce başlatılması gerektiği ifade edilmektedir. 

II- KOMİSYONUN KURULUŞU 
Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ ve 22 arkadaşının Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 

inci Maddeleri Gereğince verdikleri (10/5) Esas Sayılı Araştırma Önergesi Genel Kurulun 
04.02.2003 tarihli 30 uncu Birleşiminde görüşülmüş Genel Kurulun 758 sayılı kararı ile önergede 
belirtilen hususları araştırmak üzere bir Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Genel Kurul kararında ayrıca, kurulmuş olan Komisyonun 12 kişiden oluşmasına Komisyonun 
çalışma süresinin Başkanlık Divanı seçiminden sonra başlamak üzere üç ay olmasına ve gerektiğin
de Komisyonun Ankara dışında da çalışabileceği hususuna yer verilmiştir. 

Bu kararı takiben Genel Kurulun 04.03.2003 tarihli 40 inci Birleşiminde Komisyon üye seçimi 
yapılmıştır. Yapılan seçim sonucunda; 

Adalet ve Kalkınma Partisinden 
Abdullah TORUN Adana Milletvekili 

Ahmet YAŞAR Aksaray Milletvekili 
Faruk KOCA Ankara Milletvekili 
Bayram ÖZÇELİK Burdur Milletvekili 
Fatma ŞAHİN Gaziantep Milletvekili 
Hasan ANGI Konya Milletvekili 
Özkan ÖKSÜZ Konya Milletvekili 
Osman SEYFİ Nevşehir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 181) 
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Cumhuriyet Halk Partisinden 
Nevin Gaye ERBATUR Adana Milletvekili 
Canan ARITMAN İzmir Milletvekili 
Nezir BÜYÜKCENGİZ Konya Milletvekili 
Atilla KART Konya Milletvekili 
Komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir. 
12.03.2003 tarihinde toplanan (10/5) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu; Başkanlık 

Divanı seçimini yapmış Başkanlığa: Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ, Başkanvekilliğine Kon
ya Milletvekili Hasan ANGI, Komisyon Sözcülüğüne Konya Milletvekili Atilla KART, Katip 
Üyeliğine Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN seçilmişlerdir. 

Buna ilişkin 761 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı da Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

III- KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ 
12.03.2003 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Anayasanın 98 inci Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde 
görev yapmıştır. Genel Kurul tarafından içtüzük gereği kendisine verilen süre içerisinde çalış
malarını tamamlayan Komisyonumuz ek süre talebinde bulunmamıştır. 

IV- KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
Genel Kurul Kararı Gereğince; 
Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 12.03.2003 tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan 

Komisyon ilk toplantısında çalışma stratejisini belirlemiş ve bu amaçla; 

1-Konuya duyarlı Sivil Toplum Kuruluşlarının, ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcilerinin 
davet edilerek dinlenmesini, 

2-Tuz Gölü Havzasında incelemelerde bulunulmasını, 
3-Ulaşılan her türlü bilgi ve belgenin Komisyon çalışmalarına ışık tutması ve rapor yazımında 

da esas teşkil etmesi bakımından değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. 

Çalışma takvimi içerisinde; 
Komisyon, bilgisine başvurmak üzere aşağıda isimleri verilen çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluş

ları ile Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerini davet etmiştir. 

18.03.2003 Tarihli II. Toplantıda, 
Dr. Başak KILIÇ TAŞELİ (ÖÇKK Başkanlığı Uzmanı) 
Yafes YÜZÜGÜLDÜ ( KOSKİ Genel Müdürü) 

Erol BİRCAN (KOSKİ Atık Su Arıtma Şube Müdürü) 

Doç. Dr. Mehmet Emin AYDIN (Selçuk Üniversitesi) 

26.03.2003 Tarihli III. Toplantıda, 
Ali ÇEVİK (Hazine Müsteşarlığı) 
Şenay ESER (DPT) 

Mertkan ERDEMLİ (DSİ Genel Müdürlüğü) 

Deniz ÖZDEMİR (DSİ Genel Müdürlüğü) 
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01.04.2003 Tarihli IV. Toplantıda, 
Salih Murat ÖZKAN (TEKEL TSSSM Müessese Md. Yrd.) 
Yavuz MERT (Kaldırım Tuzlası İşit. Md.) 
Hasan ÖZDEMİR (Kayacık Tuzlası İşit. Md.) 
Hasan ERDOĞAN (Yavşan Tuzlası İşit. Md.) 
Esat UYANIK (Kaldırım Tuzlası İşit. Md Yrd.) 
Mevlüt PINARKARA (DSİ Konya Bölgesi) 
Metin PEKTAŞ (DSİ Konya Bölgesi) 
16.04.2003 Tarihli V. Toplantıda, 
Nevzat KIL1ÇASLAN (Şereflikoçhisar Belediye Başkanı) 
Mevlüt Çivi (Cihanbeyli Belediye Başkanı) 
Gündüz ERDOĞAN (Kulu Belediye Başkanlığı temsilcisi) 

Ömer AYHAN (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Hidrolik Etütler Daire Başkanı) 

29.04.2003 Tarihli VI. Toplantıda, 
Tansu GÜRPINAR (Doğal Hayatı Koruma Vakfı Ankara Temsilcisi) 

Melih AKALIN (Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) 
Prof. Dr. Sucaattin KIRIMHAN (Emekli Öğretim Üyesi) 
29.04.2003 tarihli 6. toplantıda aldığı karar gereğince çalışmalarını Ankara dışında da sürdüren 

Komisyonumuz 09.05.2003 ve 10.05.2003 tarihleri arasında Tuz Gölü Havzasında incelemelerde 
bulunmuştur. 

Bu gezi sırasında, konu ile ilgili Özel ve Kamu kesiminden birçok temsilcinin katıldığı toplan
tıda Kaldırım Tuzlası Müdür Yardımcısı Esat Uyanık ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı sunum 
yapmışlar ve havzadaki sorunların boyutlarını ayrıntıları ile dile getirmişlerdir. 

20.05.2003 Tarihli VII. Toplantıda, 
Nesrin Sıdal GÜNDOĞAN (ÖÇKK Başkanlığı Planlama Şube Müdürü) 
Ela EVLİYAOĞLU (ÖÇKK Başkanlığı Uzmanı) 
Ethem TOZLU (BOTAŞ Genel Müdürlüğü-Yer Altı Depolama Müdürü) 

Bülent TOKGÖZ (TPAO Genel Müdürlüğü-Çevre Koruma Müdürü) 
Elif KÜÇÜK (TPAO Genel Müdürlüğü-Şef) 
27.05.2003 Tarihli VIII. Toplantıda, 
T. Cengiz KAMAN (ÖÇKK Başkanlığı-EPPU Daire Başkanı) 

Mesut AVCI (ÖÇKK Başkanlığı-Uygulama Şube Müdürü) 

Damla BAYKAL (ÖÇKK Başkanlığı-Uzman) 

Ali ÇEVİK (Hazine Müsteşarlığı) 

Hilmi SABUNCU (DPT) 
Belma ÜSTÜNIŞIK (DPT) 
Sema BEYAZIT (DPT) 
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03.06.2003 Tarihli IX. Toplantıda, 
Taslak rapor üzerinde görüşmeler ve değerlendirmeler yapıldı. Üyelerin görüş ve önerileri doğ

rultusunda rapora son şeklini vermek üzere Başkanlık Divanına yetki verildi. 
Çalışma süresi içerisinde Komisyonumuz toplam 9 Birleşim yapmış, konuya duyarlı Sivil Top

lum Kuruluşu Temsilcileri ve Akademisyenler başta olmak üzere ilgili Kamu kuruluşlarından top
lam 33 Uzmanın bilgisine başvurmuştur. 

Komisyon çalışmalarında tam tutanak tutulmuş, raporun yazılmasında yararlanmak üzere ilgili 
kuruluş ve kişilerden belge ve bilgiler temin edilmiş, bu anlamda 16 adet evrak gelmiş, buna kar
şılık 37 evrak da Komisyonumuzca gönderilmiştir. 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı uzmanlarından Dr. Başak KILIÇ TAŞELİ, Komisyon 
çalışmalarında ve rapor yazımında katkıda bulunmak üzere Komisyonumuz süresince görev yapmıştır. 

1. GİRİŞ 
Türkiye ve dünya için çok önemli tuz kaynaklarından birisi olan Tuz Gölü, gerekli önlemlerin 

alınmaması nedeniyle ciddi bir çevresel kirlilik tehdidiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Özellikle 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sulamadan dönen suların tahliyesi için yapılan Ana 
Tahliye Kanalına, Konya İl merkezi atıksularını izinsiz olarak deşarjı ve bu atıkların ana tahliye 
kanalı vasıtasıyla göle ulaşması en önemli kirlilik problemi olarak ortada durmaktadır. Bununla bir
likte çevre yerleşim birimlerinden kaynaklanan atıkların olumsuz etkileri, Uluırmak Deresi, İncesu 
Deresi, Peçenek Deresi ve daha küçük ölçekli derelerden gelen kirli sular Tuz Gölünü tehdit etmek
tedir. Bu durum göl ve Türkiye ekonomisi açısından da olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. 

Tuz Gölü Türkiye tuz ihtiyacının % 70-80'ini karşılamaktadır. Tuz Gölü, mevcut 3 tuzlanın 
üretim, taşıma ve yığınlama kapasiteleri artırıldığı takdirde, Türkiye tuz ihtiyacının tamamını ve 
hatta çok daha fazlasını tek başına karşılayabilecek potansiyele sahiptir. 

Tuz Gölü kışın kapladığı geniş su alanı ile su kuşları için önemli bir kışlama bölgesi olup, ül
kemizde biyo-çeşitliliğin muhafazası açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kriterlere 
(RAMSAR Sözleşmesi) göre A sınıfına giren bir sulak alandır. 

Ülkemizin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü önümüzdeki dönemde gerek biyoçeşitliliğin 
muhafazası; AB Bölgesinde Avrupa düzeyinde değerli tuzcul, step habitatlarını barındırması; muh
temelen NATURA 2000 Ağına dahil edilecek olması ve gerekse ülke ölçeğinde endüstriyel üretim 
merkezi olması bakımından giderek büyük önem kazanmaktadır. 

2. HAVZA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
2.1 Fiziksel Özellikler 
2.1.1 İklim 
Çalışma sahasının iklimi genel bir tanımla Karasal iklim olarak nitelendirilebilir. 
Sıcaklık 
Proje sahası. Eylül ortasında başlayıp Nisan sonuna kadar süren oldukça uzun ve soğuk dönem

le birlikte değişiklik göstermeyen bir sıcaklık rejimine sahiptir. Kış dönemi -40C'lik bir ortalama 
sıcaklığa sahiptir. Sıcak dönem soğuktan daha kısa sürer ancak oldukça şiddetli geçer. 

Bitki gelişimini sınırlayan faktörlerin analizinde sahanın donma rejiminin incelenmesi önemli 
bir faktördür. Alan 3-4 ay kadar süren belirli bir donma dönemine sahiptir. Ayrıca, bitkilerin 
gelişebileceği ve 5-6.5 ay kadar süren don olayları yaşanmayan dönem bulunmaktadır. 
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Yağış 
Hidrolojik rejim incelendiğinde, alanın kuzeyinde bulunan ve bir miktar daha fazla yağış alan 

Ankara bölgesi hariç, yağış rejimi bütün havzada büyük bir benzerlik göstermektedir. Yıllık or
talama yağış 320-380 mm arasında değişmektedir. Mevsimsel yağış dağılımına bakıldığında en 
yağışlı mevsimin bahar ve sonrasında kış, en kuru mevsimin de yaz olduğu bilinmektedir. Havzanın 
bütününe bakıldığında, batıda ve güneybatıda yağış daha fazladır ve Toros Dağları'nın bulunduğu 
güney kısımlara (Beyşehir ve Seydişehir ilçeleri) doğru gidildikçe miktarı artar. Bunun yanı sıra 
havzanın kuzey ve kuzeydoğusunda yağış belirgin bir azalma gösterir. 

Buharlaşma 

Yıllık ortalama buharlaşma miktarı yaklaşık 1200 mm civarındadır. Buharlaşma oranı yaz ay
larında yüksek olup, 10 mm/gün'den büyük değerler istisnai değerler değildir. 

2.1.2 Hidroloji 

Konya kapalı havzasının kuzeyinde yer alan Tuz Gölü Alt Kapalı Havzası, kuzeybatıdan Sakar
ya, kuzeyden Kızılırmak, doğu güney ve güneybatıdan havzaya ait yükseltilerle çevrilmiştir. Su top
lama alanı 20200 km2'dir. Havzanın kuzeyindeki en çukur yerinde yurdumuzun ikinci büyük tabii 
gölü olan Tuz Gölü yer alıp ortalama yüzeyi 1600 km2, su kotu 905,00 m, su derinliği ortalama 1.00 
m' dir. Gölü çevreleyen ova ve yaylalardan oluşan toprak kaynağı 1300 000 hektarın üzerindedir. 

Havzada İç Anadolu karasal iklim özellikleri hakimdir. Yıllık ortalama yağış göl çanağı ve çev
resinde 360 mm iken doğu ve batıya doğru artarak 360 mm'nin üzerine çıkmakta, güneydoğuda, 
Melendiz Dağlarının kuzey yamaçlarında 500 mm'ye ulaşmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 11,5-
12,5 °C arasında değişmektedir. 

Melendiz, Peçeneközü, Ekecik ve İnsuyu çayları ve Eşmekaya kaynakları gölü besleyen belli 
başlı akarsulardır. Havzanın düzenlemeye uygun yerüstü su kaynağı 300 hm' civarındadır. Konya 
kapalı havzasının toprak kaynağı açısından çok zengin, su kaynağı açısından çok fakir olan bu böl
gesinin en önemli yerleşim merkezleri Aksaray, Şereflikoçhisar, Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin'dir. 

Pazarözü havzası ve kuzey alt havzası: 4.485.83 kırt 
Havza Yeniceoba ve Kulu ovalarından oluşmaktadır. Havzada çeşitli sayıda sulak alan ve 

küçük göl bulunmaktadır. Yeniceoba'nın kuzeyindeki sulak alan yüzey ve yeraltısularıyla beslen
mekte, ancak yaz aylarında kurumaktadır. Kulu'da yüzey suları tektonik çukurdan ortaya çıkmış 
Düden Gölü'ne ve Küçük Göl'e akmaktadır. Bu göllerin yüzey deşarjı yoktur. Diğer bütün yeraltı ve 
yüzey suları Tuz Gölü'ne deşarj olmaktadır. Tuz Gölü çevresinde mevsimsel değişimlere göre fark
lılık gösteren sulak alan ve çorak araziler bulunmaktadır. Cihanbeyli'nin kuzeydoğusundaki Köpek 
Gölü, yeraltısuları ve kısmen yüzey suları ile beslenmektedir. 

İnsuyu havzası: 1.427.92 km2 

İnsuyu havzasındaki tek dere genel olarak doğudan batıya uzanan Cihanbeyli fayında yüzeye 
çıkan üç adet kaynak suyu (Böğrüdelik, Pınarbaşı, İnsuyu) ile beslenen İnsuyu deresidir. Bu kaynak
ların deşarj değerleri 50-130 l/s arasında değişmektedir. Toplam yıllık tahmini deşarj 15 hmVyıl'ı bul
maktadır. İnsuyu deresinin suları Cihanbeyli göletine derive edilmekte ve sulamada kullanılmaktadır. 
Cihanbeyli İlçesinin atıksuları halen İnsuyu dere yatağına boşaltılmaktadır. Doğabilecek sağlık prob
lemlerini önlemek amacıyla dere yatağı peryodik olarak derenin normal akışını koruyacak şekilde 
temizlenmektedir. İnsuyu deresi Tuz Gölü civarındaki sulak alanlara deşarj olmaktadır. 
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Güney - Batı havzası: 3.366.87 km2 

Havzanın kuzeybatı kısmında Tuz Gölü'ne deşarj olan önemli bir dere ya da nehir bulun
mamaktadır. Havzanın kuzeydoğusunda yeralan 11.5 km2 yüzey alanına sahip Bolluk Gölü, Pliosen 
zamanlı andezitlerin araya girmesiyle meydana gelmiş kırıktaki bir çukurda oluşmuştur. Doğuda, 
Maydos Köyünden başlayarak kuzeye doğru uzanan bazı sulak alanlar bulunmaktadır. Bunların 
yeraltısuyu ile beslenenleri sürekli, diğerleri geçici sulak alanlardır. Havzanın güneybatı kısmında 
farklı jeolojik formasyonların kesişme bölgesinde yer alan Altınekin ovasında, debileri 1-34 l/s 
arasında değişen 8 adet kaynak bulunmaktadır. Bölgede devamlı bir akışa sahip dere bulunmamak
tadır. Bu alt havzadan Tuz Gölü'ne gelen en önemli girdiyi Konya Ovası Ana Tahliye Kanalı oluş
turmaktadır. Kanal, Konya-Çumra sulama projesinin drenaj sularını tahliye ederek Konya-Çumra 
ovası ve çevresindeki yerleşim alanlarını taşkınlardan korumak ve toprağın tuzlanmasını engel
lemek amacıyla inşa edilmiştir. Ancak kanal 1974'te işletmeye açıldığından beri, Konya İlinin ev
sel ve endüstriyel atıksularının kanala deşarj edilmesi neticesinde bahse konu kirlilik Tuz Gölü'ne 
taşınmaktadır. 1974 yılında işletmeye açılan Konya Ovası Ana Tahliye Kanalı ile yıllık ortalama 67 
hm3 (28 yıllık) yüzeysel ve drenaj suları III nolu pompa istasyonu ile göle ulaştırılırken son yıllar
da kuraklığın tesiriyle bu miktar çok azalmış, 3 hm3'e kadar düşmüştür. 

Eşmekaya havzası ve güney alt havzası: 3.765.14 km2 

Eşmekaya kaynaklan Tuz Gölü'nün güneyinde yer almakta olup yıllık ortalama 55 hm3 akımı 
bulunmaktadır. İnşa halinde olan Eşmekaya barajının işletmeye açılması ile 44 hm3 su sulamaya 
verilecektir. Eşmekaya baraj göl alanının yüzeysel yağış alanı 2220 km2 olarak tespit edilmiştir. Bu 
alana düşen yağış miktarı ise Obruk (354 mm) ve Sultanhanı (300 mm) yağış istasyonlarına göre 
ortalama yıllık 327 mm civarındadır. Buna göre sahaya düşen yağış miktarı hacim olarak 728 hm3/yıl dır. 
Söz konusu sahada önceki yıllarda yapılan hidrojeolojik etütlere göre yeraltısuyu beslenimi 
223 hm3/yıl olarak tespit edilmiştir. Bu durumda yağışın 0,30'u yeraltına süzülmektedir. 

Herhangi bir sahada yeraltısuyu bilançosu yapılırken uzun yıllara ait hidrolojik veriler göz 
önüne alınmakta olup, bu durumda yeraltısuyu besleniminin yeraltısuyu boşalımına eşitliği söz 
konusudur. Bu duruma göre sahanın yeraltısuyu boşalımı ortalama 223 hmVyıl olarak kabul edil
miştir. Yeraltısuyu boşalımları, ölçülebilen kaynak boşalımları ve yeraltından kuzeydeki Tuz 
Gölü'ne akışlar olarak hesaplanmıştır. Sahadaki ölçülebilen kaynaklar ise Küçük Bağlıca, Büyük 
Bağlıca ve Tekke kaynağıdır. DSİ IV. Bölge Müdürlüğü'nce düzenli olarak 1990 yılına kadar rasat
ları yapılan söz konusu kaynakların toplam boşalımları ise 48 hmVyıldır. Bu rasat sonuçlarına göre 
175 hmVyıl değerindeki yeraltısuyu akışı Tuz Gölü'ne olmaktadır. Eşmekaya Barajı drenaj alanını 
oluşturan Obruk ve Sultanhanı ovalarında akifer birimler, Neojen yaşlı killi, marnlı, yer yer aşırı 
karstik kireçtaşlarıdır. Yeraltısuyu akım yönünün Tuz Gölü'ne olduğu bu sahalarda, yeraltısuyu 
seviyesinin göçüntü olan bölgelerde topografyayı kesmesiyle kaynaklar oluşmuş ve bazı bölgeler
de de hala aktif olarak görülmekte olan erime boşluklarıyla obruklar meydana gelmiştir. 

Ulunmak havzası ve Melendiz: 3.548.58 km2 

Melendiz suyu havzanın güneydoğusundaki Çiftlik yöresinden doğar, Aksaray civarında Uluır-
mak adını alır. Karasu, Mamasın ve Tekağaç dereleri, Uluırmak nehrine bağlanan diğer küçük 
derelerdir. Havzadaki diğer kaynak suları Yeniköy, Ebu Hasan ve Helvadere'dir. Melendiz çayının 
yıllık ortalama akımı 155 hm3 olup bu miktarın baraj inşaatından önce yaklaşık 124 hm3 'ü göle ulaş
makta iken 1962 yılında Mamasın barajının işletmeye açılışından sonra Tuz Gölü'ne ulaşan miktar 
21 hm3 'e kadar düşmüştür. Baraj, 24.854 ha'lık bir projenin sulama suyunu temin etmekte ve ayrıca 
içme suyu temininde de kullanılmaktadır. 
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Doğu havzası: 685.58 km2 

Doğu havzası Tuz Gölü'nün doğu sınırı ve Peçenek havzası arasında yer alır. Bu bölgede nehir 
ya da dere bulunmamaktadır. 

Peçenek havzası: 647.06 km2 

Bu havzaya, Peçeneközü ovasının güneydoğusundan doğan Peçenek nehri hakimdir. Nehir, 
Şereflikoçhisar yakınlarından Tuz Gölü'ne bağlanır. Bu derenin yıllık ortalama akımı 37 hm1 

civarındadır. Yaz aylarında deşarj az olmasına rağmen, dere devamlı bir akış gösterir. Nehri bazı 
mevsimlik kaynaklar besler ve yazın kururlar. Deşarj, 0,1-1 mVs arasında değişmektedir. Peçenek 
nehri üzerine Şereflikoçhisar yakınlarında Peçenek baraj inşaatı planlaması tamamlanmış olup 
parasal kaynak bulunması halinde yatırım programına alınarak inşaatına başlanabilecektir. Baraj, 
3375 ha'lık bir alanın sulanmasında ve Şereflikoçhisar İlçesinin içmesuyu temininde (7,41 hm'/yıl) 
kullanılacaktır. 

2.1.3 Litoloji 
Tortul kayaçlar 
Paleozoik: Paleozoik kayaçların karışımı tam olarak bilinmemekte ve Paleozoik zamanın sonu 

ve üçüncü zamanın ortası arasında stratigrafi boşlukları bulunmaktadır. Paleozoik yaşlı şist ve kris
tal dolomitik kireçtaşı, batı ve güneydeki taban kayaçlarıdır. 

Mesozoik: Mesozoik genel olarak 800 ve 1000 m'ler arasındaki kireçtaşı ile temsil edilmek
tedir. Alanın kuzey-doğu kısmında kretasea gre ribbon'lu mam- kil- kireçtaşı, mam ve konglomera 
bulunmaktadır. Marn-kireçtaşı arasında geçişler gözlenmiştir. 

Tersiyer: 
•Eosen: Batıda, iyi tabakalanmış ve yaklaşık 2000 m'lik bir kalınlıkta kumtaşları ve kil taşları 

ile temsil edilmektedir. Kuzeydoğuda ise, jeolojik formasyon kil ve mamdan oluşmaktadır. Ek 
olarak, kumtaşı, konglomera ve kireçtaşı gözlenmiştir. Güneydoğuda formasyon temel olarak marn 
ve kireçtaşından oluşmakta ve fosil içermektedir. Ayrıca, güneydoğuda ve doğuda mikro-fosil 
içeren kristal kireçtaşı bulunmaktadır. 

•Oligosen: Bu jeolojik çağ, sahanın batı kısmında kireçtaşı ile bağlanmış konglomera ve kum
taşı ile temsil edilir. Doğuda mam, kumtaşı ve jips bulunmaktadır. Bazı yerlerde linyit ve kireçtaşına 
rastlanmıştır. Güneyde jeolojik formasyon çok kompleks olup Eosen üzerine uyumsuz bir şekilde 
yerleşmiştir. Formasyon konglomera, mam ve jips'den oluşur. Volkanik kayaçlar oligosen çağın 
sonunda yüzeye çıkmıştır. 

•Miosen: Genel olarak formasyonlar sahanın batı ve güney kısmında sırasıyla 200m ve 30-130 m 
kireçtaşından oluşur. Doğuda ise formasyon jips içeren mam'dan oluşur. 

Pliosen: Bu çağ sahanın batı ve doğu kısmında konglomera, ek olarak kil ve mam ve sonun
da ise kireçtaşı ile temsil edilmekte bununla birlikte güneyde öncelik olarak kireçtaşına bir geçiş 
bulunmaktadır. Ayrıca bazı kesimlerde jips bulunmaktadır. 

Kuvaterner: 
Bu çağ, sahanın batı kısmında alüvyon ve traverten ile temsil edilmektedir. Alüvyon genel 

olarak kuzeydoğuda ince maddelerden ve güneye doğru ise kumlu kil ve çakıldan oluşmaktadır. 
Alüvyon tabakasının kalınlığı 15-30 m arasında değişir. Traverten ise küçük konilerde noktasal 
olarak bulunmaktadır (1-5 m yükseklik ve 5-25 m çap) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 181) 



— 14 — 

Sahanın güney kısmında kireçtaşı, volkanik çakıl ve kumdan oluşan eski ve yeni alüvyon 
bulunmaktadır. Doğuda ise Peçenek nehrinin çıkış konisi temel olarak 10-15 m kalınlığında çakıl 
ve kum tabakasından oluşmaktadır. 

Mağmatik kayaçlar 

Alanının batı ve güneybatı kısmındaki mağmatik kayaçlar genel olarak, Eosen zamanda oluş
tuğu tahmin edilen Mezozoik Ofıolitler, çatlak ve kırık bazalt ve andezitlerdir. Ayrıca Yeniceoba 
civarında bir miktar tüf bulunmaktadır. Alanın güneydoğusundaki Hasan Dağı, neojen çağı boyun
ca büyük bir alanı tüf, andezit ve bazalt kaplayarak aktif kalmıştır. Bu formasyonun mağmatik 
kayaçları arasında granit, pegmatit, diabas, diorit, gabro, andezit ve bazalt bulunmaktadır. Alanının 
kuzeydoğusunda, güneybatıya doğru uzanan ve neojen zamanda oluşmuş granit, granodiarit ve gab
ro formasyonları bulunmaktadır. 

2.1.4 Jeomorfoloji 
Şist, fillit, quartz ve dolomitik kristal kireçtaşından oluşan en eski formasyon Paleozoik 

zamanın sonunda katlanmış ve yükselmiştir. Güneydoğuda ise tektonik olarak kompleks bir yapı 
bulunmaktadır. İkinci çağda bütün havza su altında olup mezozoik yaşta kireçtaşı oluşmuştur. 
Mezozoik zamandaki alp orojeni sırasında bu formasyon kıvrılmış, kırılmış ve yüzeye çıkmıştır. Bu 
aşamada güney-batıda ofıolitler (gabro-diorit) oluşmuş ve zayıf bölgelerde girişimler olmuştur. 

Alan Senozoik zaman boyunca sığ bir deniz olup bir çökelme havzası gibi hareket etmiştir. 
Eosen zamanda ise havzada Filiş oluşmuştur. Eosenin sonu ve Oligosenin başında deniz ortadan 
kaybolmuştur. Eosen sırasında andezit ve bazaltlar zayıf bölgelerde yükselme göstermiştir. Yalnız
ca Yeniceoba ve Kuşça'da ortaya çıkan gölde Oligosen zamanda konglomeralar oluşmuştur. Alanın 
güneydoğusunda Oligosen'in sonu ve Neojen'in başlangıcında magma, Hasan Dağı'ndan yüzeye 
çıkmış ve çevreye yayılmıştır. Bu esnada Aksaray-Şereflikoçhisar fayı oluşmuştur. Miyosen zaman
da göl güneye kaymış ve Cihanbeyli'nin batısını kaplamış ve göl içerisinde kireçtaşı çökelmiştir. 
Alp orojeni, kireçtaşını katlayamasa da kırılmasına neden olmuştur. Pliosen boyunca bütün alan su 
altında kalmış olup yükselme sonucunda deniz sığlaşmış ve konglomera oluşmuştur. Geç Oligojen 
- erken Neojen sırasında ortaya çıkan Aksaray-Şereflikoçhisar fayı Neojen boyunca aktif kalmıştır. 
Fay kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda bulunmaktadır. Neojen aktif olmamasına rağmen, iç 
denizin etkisi altındaki ova yavaş yavaş yükselmiş ve gölsel bir yapı ortaya çıkarmıştır. Dördüncü 
zaman sırasında ise son olarak karasal yapı oluşmuştur. 

Tektonik faaliyet 
Tektonik bir göl olan Tuz Gölü geç Neojende oluşmuş olup, kil tabanlı bir havzada yer almak

tadır. Pliosen sırasında vadi çevresindeki litolojiyi yansıtan maddelerle dolmuştur. Pliosen ve daha 
yaşlı formasyonlar arasında faydan kaynaklanan farklılaşma tektonik hareketlerin Pliosen sırasında da 
devam ettiği teorisini desteklemektedir. Neojen zamanda alanın güneydoğu kısmında epirojenik ve 
volkanik faaliyetler olmuştur. Aksaray-Şereflikoçhisar fayı da bu süre içerisinde oluşmuştur. Volkan
lardan çıkan tüfler neojen göllerinde istiflenmiş olup bu periyod süresince birçok kıvrılma ve kırılma 
olmuştur. Miyosen zamanda, İnsuyu vadisi boyunca kuzeybatı-güneydoğu yönünde ofıolit serilerini 
etkilev en fay oluşmuştur. İnsuyu vadisindeki bu faya dik olan diğer fay ise daha sonra oluşmuştur. 

Türkiye, deprem haritasına göre 5 farklı deprem bölgesi kategorilendirilmiştir. 1. derece en 
yüksek riski belirtirken, 5. derece en az risk altında bulunan bölgeleri göstermektedir. Alanındaki 
deprem dereceleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 
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1. derece : Hirfanlı baraj gölünün kuzeybatı-güneydoğusu boyunca uzanan şerit. 
2. derece : Şereflikoçhisar dahil olmak üzere Tuz Gölü'nün kuzeydoğusu. 
3. derece : Tuz Gölü'nün kuzeybatısı, Kulu ve çevresi, Tuz Gölü'nün doğusu. 
4. derece : Tuz Gölü'nün batısı, Altınekin'den Konya'ya uzanan şerit dahil Cihanbeyli ve 

çevresi. Bunlara ek olarak, Tuz Gölü'nün güneybatısından Eskil dahil 
doğuya doğru uzanan şerit. 

5. derece : Çumra, Karapınar ve Ereğli, Sultanhanı, Aksaray merkez ve 
Aksaray'ın tüm güneyi dahil olmak üzere Konya'nın doğusu. 

2.1.5 Hidrojeoloji 
Tuz Gölü alt havzasındaki akiferler 
Havzadaki akiferlerin ana özellikleri coğrafi konumlarına göre aşağıda belirtilmektedir. 
•Yeniceoba 
Akifer özelliğine sahip formasyonlar Pliosen yaşlı kum ve konglomera'dır. Kapladığı alan 30 

km2 olup ortalama kalınlığı 20-30 m'dir. 
•Kulu 
Akifer özelliğine sahip formasyon dördüncü zamana ait kum, çakıl, Pliosen yaşlı kong

lomeralar ve kısmen eosen filiş kumtaşıdır. Kulu ve Değirmenözü arasında kum, çakıl ve kong
lomeranın kapladığı alan yaklaşık 15 km2'dir. 

• Cihanbeyli 
Cihanbeyli'de akifer özelliğine sahip formasyon üst Miyosen yaşlı kireçtaşıdır. Ayrıca, Pliosen 

zamanlı kum ve konglomera ikinci bir seviyede yeraltısuyuna sahiptir. 
• Altınekin 
Yeraltısuyu açısından en önemli formasyon, marn şeritleri içeren üst Miyosen yaşlı kireçtaşıdır. 

Bu formasyon Hodoğlu köyü ve Tutup köyünün kuzeyindeki Bölük yaylası arasında 870 krrr'lik bir 
alan kaplamakta olup kalınlığı 30-130 m arasında değişmektedir. Yaklaşık 15-20 m.'lik bir kalınlık 
gösteren alüvyonlar, kumlu çakıl ve killi tabakalar içermekte olup yaklaşık 1000 m2'lik bir alan kap
samaktadır. Pliosen yaşlı kum, çakıl, konglomera ve kireçtaşı 400 km2'lik bir alan kapsamakta olup, 
30-40 m. bir kalınlık gösterir. Paleozoik yaşlı dolimitik kristal kireçtaşının akifer özelliği bulunmak
tadır. Bu akiferler Tuz Gölü'ne deşarj olmaktadır. 

• Sultanhanı-Obruk-Aksaray 
Havzada akifer özelliğine sahip formasyonlar, neojen yaşlı kumlu-çakıllı kireçtaşı ve dördün

cü yaşlı kumlu-çakıllı tabakalardır. Konya-Çumra ovasını ve Sultanhanı-Obruk- Aksaray havzasını 
kaplayan akifer Tuz Gölü'ne deşarj olmaktadır. 

• Peçenek 
Havzada akifer olarak tanımlanan formasyonlar, alüvyonlar ve Şereflikoçhisar'ın batısındaki 

alüvyon konileridir. Pliosen yaşlı formasyon içerisindeki alüvyon yaklaşık 10-15 m. kalınlığındadır. 
Alüvyon konileri kumlu kil, kum, siltli çakıl ve çakıldan oluşup yaklaşık 0-90 m. kalınlığındadır. 

Tuz formasyonu hidrojeolojisi 

Tuz Gölü'ndeki tuzlu suların, Cihanbeyli-Yeniceoba-Kulu ovası, Altınekin ovası ve Konya-
Çumra ovasının altında bulunan büyük akiferden geldiği kanıtlanmıştır. Yeraltısuyu tuzlulaşmasının 
mekanizması, akifer sübstratındaki kil tabakasında meydana gelen Ca2+-Na+ değişimi ile açıklan-
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maktadır. Kireçtaşı formasyonundan süzülerek gelen ve Ca2+ yönünden zengin olan su, kil 
tabakasında Na+ ile değişmekte ve böylece yeraltısuyunu tuzlulaştırmaktadır. Tuz Gölü'nün güney
doğusundaki Şehitlerhanı bölgesinde göl suyu, gölün ana gövdesindeki sudan 3 kez daha az tuzlu 
olup. burada tuz oluşumu gerçekleşmemektedir. Gölün bu kesimi, İnceburun seti ile gövdeden ay
rılmakta. ve doğudaki Koçhisar-Aksarav fayından tatlısu almaktadır. Müsait bir hacim-yüzey ilişkisine 
sahip olduğundan ve yaz aylarında kurumadığından dolayı, su derinliği fazladır (2-3 m.). Bu gibi fak
törlerin biraraya gelmesiyle, buradaki su daima Tuz Gölü'ndeki sudan daha az tuzlu olmaktadır. 

2.1.6 Pedoloji 

Alandaki toprak kabiliyet sınıfları şunlardır: 

Sınıf I Toplam alanın % 10'undan fazlasını kaplamaktadır. Bu topraklar, tarımsal üretime 
yönelik daha az kısıtlamalara sahip olduğundan dolayı çok gelişmiş bölgelerde yoğun
laşmaktadırlar ki, bölgeler Konya, Cihanbeyli. Çumra, Ereğli, Karaman, Kulu, Sarayönü, 
Yunak ve Aksaray'dır. 

Sınıf II Bu sınıf, alanın % 10'unda görülmektedir. Çoğunlukla Tuz Gölü'nün kuzeydoğu kesi
minde ve Şereflikoçhisar'da yoğunlaşmalarına rağmen, Konya, Cihanbeyli, Karapınar, 
Kulu, Niğde ve Aksaray'da da sıklıkla görülmektedirler. Bu nedenle, bu topraklar, bir 
kuzeydoğusundan güneydoğusuna, Tuz Gölü'nü çevrelemekte, ve önceki sınıfta olduğu 
gibi bölgenin belli başlı tarımsal üretim alanlarında bulunmaktadırlar. 

Sınıf III Yaklaşık % 15'lik bir alanla Sınıf III, kapladığı alan açısından alandaki ikinci büyük 
sınıftır. İncelenen bütün ilçelerde görünmekle birlikte yayılımı açısından Konya, Cihanbeyli, 
Karapınar, Yunak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde daha büyük bir öneme sahiptir. 

Sınıf IV Alanın % 12'sini kaplayan Sınıf IV de incelenen bölgede yaygın olarak görülmektedir. 
Konya. Cihanbeyli, Ereğli. Karapınar, Yunak, Aksaray, Bor ve Polatlı'da daha fazla 
bir alan kaplamalarına rağmen bu sınıf, incelenen bütün ilçelerdeki verimlilik potansiyelini 
belirler. 

Sınıf V Bu tip topraklar alanında çok nadir görülmektedirler. Hidromorfik ve organik topraklarla 
uyuşmaktadırlar. 

Sınıf VI Etüt sahasının % 10'unu oluşturur. Çok önemli dokusal. kimyasal ya da morfolojik 
sınırlamaları bulunan dağlık ve düzlük alanlarda yer alırlar. Konya, Bozkır. Cihanbeyli. 
Ereğli. Karaman. Karapınar. Niğde. Aksaray. Polatlı ve Şereflikoçhisar'da kaydadeğer 
bir alan kaplamaktadırlar. Özellikle kahverengi toprakların ve regosellerin bulunduğu 
alanlarda yayılım göstermelerine rağmen özellikle Niğde ilinde, tarımsal faaliyetin 

çok sınırlı olduğu bazı alüvyal topraklarda da bulunabilirler. 

Sınıf VII Yaklaşık % 28'lik alanla incelenen alan içerisindeki en yaygın sınıftır. Genel olarak 

incelenen bütün ilçelerde dağılım göstermelerine rağmen özellikle Konya, Beyşehir, 

Bozkır. Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Hadım. Karaman, Seydişehir. Niğde, Aksaray ve 

Polatlı'da daha yoğun olarak görülürler. 

Sınıf VIII Bu sınıfa daha çok. Konya ve Ereğli'de rastlanmaktadır. Bu sınıfla eşleşen toprak türleri 

temel olarak taşkın alanları, çıplak kayalar, yoğun yerleşim alanları ve göllerdir. 
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2.2 Doğal Çevre 
2.2.1 Göl Bivotopları 

Göl Biyotopu, göllerin su yüzeyini ve göl civarını, özellikle de doğal vejetasyon alanlarını kap
samaktadır. Göl biyotoplannın kendi içlerinde sınıflandırılmaları, her gölün tuzluluk oranına göre 
yapılmaktadır. 

Tatlısu Bivotopları 

Konya havzası içinde sekiz adet göl analiz edilmiştir. Tuz Gölü alt havzasındaki tek tatlısu gölü 
Eşmekaya Sazlıkları'dır. Geri kalan yedi göl arasında Hirfanlı Gölü havza alanı dışındadır. Diğer 
göller Beyşehir, Suğla, Hotamış, Ereğli, Kozanlı ve Uyuz Gölleridir. 

En dikkate değer faktör, biyotopta yoğun miktarda bulunan kuş faunasıdır. Tüm tatlısu göl
lerinde toplam olarak, 31 tanesi AB Kuş Direktifı'nde, 25 tanesi Bern Sözleşmesi'nde 19 tanesi de 
her iki direktifte de bulunan 60 farklı kuş türü bulunmaktadır. Göllerin dördünde 9 adet endemik 
balık türü bulunmakta ve bunlardan biri AB Habitat Direktifi kapsamındadır. 

Tatlısu gölleri arasında bulunan Beyşehir Gölü, Türkiye'deki en büyük tatlısu gölü olup, hav
za için başlıca yüzeysuyu kaynağıdır. Gölün su seviyesi, sulama projelerinde kullanılmasından 
ötürü geçen yıl içinde önemli oranda düşmüştür. Suğla Gölü nehir-beslemeli bir göl olup, kış ay
larında 2.500 hektara kadar genişlerken, aşırı yağışlarda bu rakam 8.000 hektara kadar çıkmaktadır. 
Sulak alan, geçmişteki su kullanım projeleri sonucunda ciddi şekilde değişime uğramış olmakla bir
likte, Hotamış Sazlığı yüzey akışı, nehir ve su kaynağından beslenen geniş bir tatlısu sazlığıdır. 
Kozanlı Gölü 50 ha. lık bir yüzey alanına ve ortalama 1.5 m. derinliğe sahiptir. Göl, yeraltısuyu ve 
Samsam Gölü'nün drene edilmesi amacıyla 1970'lerde inşa edilen bir kanal tarafından beslenmek
tedir. Göl kış aylarında donmakta olup, önemli bir üreme alanı olmasına rağmen, bu yüzden fauna 
için önemli bir barınak alanı özelliği taşımamaktadır. Eşmekaya Sazlıkları, Tuz gölü alt-havzasın-
daki tek tatlısu kaynağıdır. Sazlık, Tuz Gölü'nün güneyine doğru uzanmaktadır. Alanda, global 
olarak tehdit altında bulunan iki adet tür üremekte olup, alan, Tuz gölü havzası'nda üreyen bazı kuş 
türleri için beslenme-üreme sonrası toplanma alanlarından biridir. Uyuz Gölü alanın kuzeyine doğ
ru uzanan 15 ha.lık alanıyla, gölde bulunan çok sayıdaki kuş itibariyle önemli bir kuş alanıdır. 

Acısu Gölleri Biyotopu 

Alanda bulunan tek acısu gölü Düden Gölü'dür. Göl koloni halinde üreyen kuşların İç 
Anadolu'daki en önemli üreme alanlarından biridir. Göl, güvenlik açısından üremeye uygun dokuz 
adet adaya sahip olup, çok sayıda göçmen kuş tarafından ziyaret edilmekte ve özellikle ördekler için 
üreme sonrası büyük öneme sahiptir. Alanda, tehdit altında bulunan iki adet tür üremektedir. Bu 
ekosistem, atıksuyun Düden Gölü'ne direkt deşarjına neden olacak Kulu kanalizasyon inşaatı 
yüzünden tehdit altındadır. 

Tuzlu Su Gölü Biyotopu 
Alanda 5 adet tuzlu su gölü bulunmaktadır: Tuz Gölü, Tersakan Gölü, Bolluk Gölü, Karapınar 

Gölü ve Çöl Gölü. Tuzlu su gölleri bitkiler ve hayvanlar için muhtemelen en uygunsuz habitatlar-
dan biridir. Yüksek tuzluluk yalnızca tuza en dayanıklı türlerin varolmasına olanak tanımaktadır. 
Son derece ilginç, nadir ve endemik tuz stepi bitkilerle çevrelenmiş olmalarına rağmen göller aşırı 
tuzluluktan dolayı iç kısımlarında bitki barındırmamaktadırlar. Toplamda, tüm tuzlu su göllerinde, 
27 tanesi AB Kuş Direktifı'nde, 30 tanesi Bern Sözleşmesi'nde, ve 17 tanesi her iki Direktifte de 
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mevcut olan 68 adet farklı kuş türü bulunmaktadır. Tuz Gölü'ne boşalan Melendiz ve Peçenek 
derelerinde bir adet endemik balık türü olmasına karşın, tuzlu su göllerinin hiçbirinde balık populas-
yonuna rastlanmamaktadır. Tuz Gölü, 1.600 km2 lik alanıyla en büyük göldür. Çok sığ (ortalama 
0,4 m derinliğinde) bir göl olup, yüzey alanı iklimsel koşullara göre farklılık göstermektedir. En 
önemli su kaynağı yeraltısuyu olmakla beraber, farklı yerlerden göle yüzey suyu girişi bulunmak
tadır. Alan, su kuşları açısından en önemli kışlama alanlarından biridir. Göl ve civarı, Sakarca (An-
ser albifrons)'ın beslenmesi ve üremesi açısından vazgeçilmez bir alandır. Alan ayrıca. Flamingo 
(Phoenicopterus rubber) için Türkiye'deki en önemli üreme alanıdır. Tersakan Gölü 6,400 ha.lık 
bir yüzey alanına sahiptir. Etrafında bulunan tuz stepleri tüm sistem için olağanüstü bir öneme sahip 
olmakla birlikte, tuzlu bir göl olması sebebiyle flora açısından son derece fakirdir. Göl, çok sayıdaki 
kuş türü için önemli bir barınma ve beslenme alanı olup, Tersakan ve Tuz Gölleri arasındaki çimen
lik alan kuşlar için üreme ve beslenme açısından büyük önem arzetmektedir. Karapınar Gölü, 
çoğu kıraç bir ovadan oluşan ve taşkın suyu ile beslenen sığ bir gölü ihtiva eden bir alandır. Göl, 
çimenlik ve çamur alanlarla çevrili olup, yağmurlu zamanlarda neredeyse girilemeyecek duruma 
gelmektedir. Alanda çok sayıda farklı kuş türü bulunmaktadır. Bolluk Gölü tuzlu bir göl olup, 1,150 
ha.lık bir yüzey alanına sahiptir ve sodyum sülfat, magnezyum ve potasyum açısından zengindir. 
Yazın gölün büyük bir kısmı kurumaktadır. Barınma amaçlı kullanılan adaların varlığı sebebiyle 
göl, kuş faunası için önemli bir kışlama alanıdır. Çöl Gölü çok sığdır ve gölün büyük bir kısmı 
yazın kurumaktadır. Kuş faunasındaki azalmaya rağmen, Bern Sözleşmesi ve AB Kuş Direktifı'nde 
adı geçen önemli türler mevcuttur. 

2.2.2 Stepik Biyotoplar 
Tuz Stepi Biyotopu 
Tuz stepleri çoğunlukla Tuz Gölü'nün batısı ve güneybatısında yeralmakta olup, bunlar Bolluk 

ve Tersakan bölgeleri, Eşmekaya Sazlığı ve Sultanhanı civan, Eskil ve Yenikent'tir. Ayrıca, Çumra 
ovası ve Ereğli Sazlığı'nda da tuz steplerine rastlanmaktadır. Bu steplerin tipik bir özelliği, stepin 
merkezinde bir veya daha fazla tuzlu gölünün varlığıdır. Tuz steplerindeki bitki zonu, endemizm ve 
nadir bitkiler açısından oldukça zengin olup, Halocnemum strobilaceum ve Salicornİa europea gibi 
türlerle birlikte halophytic bitkiler ortamda baskın olarak bulunmaktadırlar. Salicornİa europea tuza 
en dayanıklı tür olup, bolluk oranı bazı yerlerde % 95'e varmaktadır. Tatlısu girişi olan bölgelerde 
Halophytic bitkilerin yerini Phragmites veya Juncus türleri alabilmektedir. Tuz Gölü alt-havzasın-
da bu türler geniş bir alanı kaplamaktadırlar. Tuz steplerinin tamamında 21 adet endemik bitki 
tanımlanmış olup, bunların 11 tanesi hassas kategorisindedir. Alanda çok sayıda diğer kuş türleri 
beslenmekte ve yuva yapmakta olup, bu biyotopun tipik kuşları tarla kuşlarıdır. Biyotopun 
tamamında, 8 tanesi AB Kuş Direktifi, 6 tanesi de Bern Sözleşmesi kapsamında bulunan 11 farklı 
kuş türü bulunmaktadır. Dört adet tür, her iki direktifte de mevcuttur. Biyotopta aynı zamanda, Bern 
Sözleşmesi'nde bulunan iki adet memeli de bulunmaktadır. 

Ova Stepi Biyotopu 
Tuz göllerinin etrafındaki tuzlu toprakların yanısıra, kurak alanlar zerofitik türlerin baskın ol

duğu ova stepleri ile kaplanmıştır. Bununla birlikte Konya ovasının büyük çoğunluğu, hem sulu 
veya kuru tarımın yapılabildiği hem de hayvanların otlatılabildiği alanlara dönüştürülmüştür. Ova 
stepleri, kuru ve sulu tarım arazilerinin arasına karışmış durumda olup, çok ilginç bir mozaik oluş
turmaktadırlar. Steplerin otlama amaçlı kullanılmasından ötürü bu biyotopun ova stepleri ve mera 
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(çayır) alanları kapsadığı düşünülmelidir. Havzanın kuru alanları Artemisia santonicum gibi baskın 
zerofıtik türleri tarafından kaplanmıştır. Bu türler tipik step ve çöl bitkileridir. Diğer baskın türler 
olan Thymus ve Astragalus, tepelerde ve tepelerin yamaçlarında yetişmektedir. Bu alanlarda 5 adet 
endemik tür olmakla beraber, bunların iki tanesi hassas statüsündedir. Kuş faunasıyla ilgili olarak, 
bu biyotoptaki yaygın türler tarlakuşlarıdır. 9 tanesi Bern Sözleşmesi'nde, 8 tanesi AB Kuş Direk-
tifı'nde ve 7 tanesi her iki anlaşmada da yer alan toplam 11 adet farklı kuş türü bulunmaktadır. 

2.2.3 Orman Biyotopu 
İnsan müdahalesinden dolayı bir zamanlar İç Anadolu'da mevcut olan orman alanlarının çoğu yok 

olmuş ve bu biyotop, alandaki dağılımı ve sıklığı açısından büyük önem arz etmemektedir. Çoğunluk
la havzanın güneyinde parça parça ağaç topluluklarına rastlanabilmektedir. Ekilebilir alanlar otlaklar 
boyunca dağınık bir şekilde ağaçlar ve çalılıklar bulunabilmekte olup, bu, bir zamanlar havza boyunca 
ormanların geniş bir şekilde yayıldığını göstermektedir. Melendiz ve Karadağ dağlarında meşe orman
larına ait kalıntılar, Dedegöl dağlarında çam ormanları bulunmakta olup, insan müdahalesinden büyük 
zarar görmüş veya görmekte olan ormanlarda kozalaklı ağaçlar yerleştirilebilir. 

2.2.4 Kuru Tarım Biyotopu 
Tuz ve ova stepleri haricindeki ağaçsız alanların nerdeyse tamamı insan kaynaklı olup, orman 

ve çalılıkların tarımsal ve otlatma amaçlı yok edilmesi sonucunda oluşmuşlardır. Türkiye'nin buğ
day ambarı diye anılan Konya'nın yüzölçümünün çok büyük bir yüzdesi kuru tarım arazilerine ay
rılmıştır. Baskın olan ürünler tahıl, nohut ve üzüm bağlandır. Bu kuru tarım arazilerinde çok az mik
tarda doğal bitki bulunmakta olup, bunlar da çoğunlukla iyi korunmuş az sayıdaki ağaç ve çalılık
lardır. Arazi sınırlarında diğer bitkiler bulunmakla birlikte bunlar bu bölüme dahil edilmemişlerdir. 
Bahar mahsullerini ve nadas alanlarını içeren ve kaba çimen şeritleri gibi tarım yapılmayan marjinal 
arazilerinin varlığı ile daha fazla ürün çeşitliliğine sahip az yoğunluktaki ekim sistemlerinde, önem
li miktarda arazide barınan ve beslenen türler bulmak mümkündür. Dört tanesi Bern Sözleş
mesi'nde, 4 tanesi AB Kuş Direktifı'nde ve 2 tanesi her iki anlaşmada da yer alan toplam 11 adet 
farklı kuş türü gözlenmiştir. 

2.2.5 Sulu Tarım Biyotopları 
Sulanan araziler bölgede yaygın olup, gelecek yıllarda artarak genişleyeceği beklenmektedir. 

Ekilebilir ve tarımsal olarak ıslah edilmiş olan çimenlikler yapay habitatlardır ve bu yüzden üzer
lerinde bulunan ürünler tarafından kaplanmışlardır. Alandaki en yaygın ürünler; buğday ve arpa gibi 
tahıllar, fasulye, nohut ve kaba yonca gibi baklagiller, şeker pancarı ve ayçiçeği gibi kök bitkileridir. 
Faunayla ilgili olarak, böcek ilaçları kullanılmasına rağmen ürün zararlıları en bol şekilde bulunan 
canlılardır. Böcek ilaçlarına karşı dayanıklılık, doğal yok edicilerin kaybolması, ve birçok zararlının 
ilaçlamaların ardından hızlı bir şekilde sayıca çoğalabilmeleri bu biyotopu etkilemektedir. Böcek 
ilaçlarının kullanımıyla birlikte ürün olmayan bitkilerin kıtlığı, en yoğun tarım alanlarında omur
gasız yüzey faunasında azalmaya yol açabilir. Yoğun tarım alanlarındaki toprak omurgasızları 
populasyonu da aynı zamanda çeşitlilik ve bolluk açısından oldukça fakirdir. Özellikle yer solucanı 
(Lumbricidae) bu alanlarda son derece az yoğunlukta bulunmaktadır. Yine de, genç ürünler ve 
çimenliklerden beslenen tavşan Oryctolagus cuniculus ve yabani tavşan Lepus europaeus gibi 
küçük memeliler bu alanlarda halen yaygındır. Sulanan alanlardaki kuş toplulukları tarımı yapılan 
ürünün yoğunluk seviyesine çok bağımlıdır. Sonbaharda ekilen, ve düzenli olarak ilaçlanan ve çok 
gübrelenen yıllık tahıl monokültürleriyle birlikte en yoğun sulanan alanlar az çeşitliliğe ve az sayıda 
kuşa sahiptirler. 
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2.2.6 Kent Biyotopu 
Alan içinde, çoğunlukla Konya ve Aksaray gibi büyük şehirler, Kulu, Cihanbeyli ve Şeref

likoçhisar gibi daha küçük ilçeler ve çok sayıdaki küçük köyler tarafından teşkil edilen daha an-
tropojenik bir alan bulmak mümkündür. İnsanlar çevrede bulunan doğal elementleri, aralarında in
san faaliyetine son derece bağlı bir dizi yaratarak daha yapay olanları ile değiştirdiğinden dolayı, 
ekolojik açıdan bu biyotop çok değişmiştir. Bu kentsel alanlar genişleme sürecindedir. Neredeyse 
tamamen kaybolmuş olan doğallıkları ve kendi elementleri arasındaki az sayıda ekolojik ilişkinin 
yanısıra, bunlar nispeten kararlı sistemler olsa da insan kaynaklı madde ve enerji girişine bir hayli 
bağımlıdır. 

2.3 Kültürel ve Tarihi Miras 
2.3.1 Tarihi miras 
Konya'daki en meşhur bina, büyük Türk tasavvufçusu, şair ve sema dergahının kurucusu Mev-

lana'ya ait Mevlana Türbesi'dir (1273'te inşa edilmiştir). Türbe'de ayrıca Mevlana'nın medresesi de 
bulunmaktadır. 1923 tarhinden itibaren hızla büyüyen ve gelişen Konya Şehri, tarihi yerleri ve sanat 
eserleri ile bugün açık hava müzesi görünümünde bir şehirdir. Önemli yerler arasında, Aladdin 
Camii, Selçuklu Köşkü, Sahip-Ata Külliyesi, Sırçalı Medrese, Karatay Medresesi, Hasbey Dar'ül-
Huffazı, İnce Minare, Selimiye Camii, Aziziye Camii sayılabilir. 

Tarihi eserler açısından Beyşehir ilçesi oldukça zengindir. Bölgede bulunan tarihi miraslardan 
bazıları şunlardır: Eşrefoğlu Camii ve Türbesi, Taş Medrese, Çifte Hamam, Bedesten, Kubadabat 
Köşkü kalıntısı ve Beyşehir Köprüsü. Ayrıca, Eflatun Pınar ve Fasıllar Anıtı dünyaca tanınan yer
lerdir. Doğal güzellikleri ile ünlü olan ilçede Yaka Manastır, göl içerisindeki Hacı Akif Adası, dikit 
ve sarkıtları ile dolu mağaraları ilgi çekicidir. Aksaray, Selçuklular ve Karamanoğulları zamanın
dan kalma hanlar ve kervansaraylar, Zinciriye Medresesi ve Ulu Camii gibi çok sayıda tarihi eseri 
barındırmaktadır. İpek Yolu'nun Anadolu ayağında uzanan ve Aksaray'da bulunan kervansaraylar, 
Sultan Kervansarayı, Alayhan Kervansarayı ve Ağzıkarahan Kervansarayı'dır. Zengin tarihi miras
ları nedeniyle Aksaray şu anda bir açık hava müzesi görünümündedir. 

Çok sayıda anıtı barındıran Konya ve Aksaray gibi tarihi şehirlerin yanısıra, Tuz Gölü alt-hav-
zasında toplam 73 adet arkeolojik saha bulunmuş olup bunlardan 51 tanesi çok zengin tarihi çeşit
liliğe sahip höyük, 13 tanesi ören yeri, 2 tanesi camii, 2 tanesi kale, 1 tanesi kervansaray, 1 tanesi 
su kanalı, 1 tanesi açık hava sitesi, 1 tanesi yığın ve 1 tanesi de yeraltı şehridir. 

2.3.2 Kültürel kaynaklar 
Tarih boyunca farklı devletlerin kendilerine ait kültür, sanat, gelenek ve görenekleriyle yerleş

miş olduğu bir yer olarak Konya, halen uygarlıkların izlerini taşımaktadır. Şehir, Anadolu'daki Türk 
kültür ve medeniyetinin genişlemesinin en önemli faktörlerinden biridir. Bahaddin Veledoğlu, Mev
lana Celaleddin, ve Alaeddin Keykubat gibi çağın en önemli kişilikleri Konya'da ikamet etmişler
dir. Aynı zamanda Konya, Türk-İslami kültürünün gelişmesinde önemli bir rol almıştır. Mevlana, 
Yunus Emre ve Nasreddin Hoca gibi bölgede yaşamış ve Türk kültürünü etkilemiş çok sayıda halk 
şairi. İslami düşünür bulunmaktadır. Konya'daki el işleri, halıcılık, kaşıkçılık, keçe yapımı, nakış iş
leri, toprak çanak, çömlek yapımı ve silah yapımı hususlarında gelişmiştir. Konya'da halıcılık 11. 
yüzyılda Selçuklular'la başlamıştır. Konya'nın Huğlu kasabasında yapılan meşhur silahların 
yanısıra, dünyaca tanınan halılar Ladik, Sille, Akşehir, Karapınar, Saray ve Kavak'ta (belli başlı 
halıcılık merkezleri) dokunmaktadır. 
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2.4 Arazi Kullanımı 

2.4.1 Doğal kaynaklar 
Konya Kapalı Havzası'nda bulunan ve Türk Hukuku'na göre belirlenen doğal koruma alanları 

Tablo l'de verilmiştir. I. Derece SIT Alanı ilan edilen ve aynı zamanda İçmesuyu Rezervuarı olarak 
kullanılan Beyşehir Gölü'nde iki adet milli park bulunmaktadır. Ereğli Sazlıkları bir Doğa Koruma 
ve I. Derece SIT alanıdır. Eşmekaya Sazlıklan SIT Alanı olup, aynı zamanda Yaban Hayatı Koruma 
Alanıdır. Havzada 8 tane daha I. Derece SIT Alanı bulunmaktadır. Sonuç olarak, Tuz Gölü ÖÇK 
bölgesinde, 5 adet I. Derece SIT Alanı (Düden, Tersakan, Bolluk, Tuz Gölü ve Eşmekaya Sazlık
ları) ve 1 adet Yaban Hayatı Koruma Alanı (Eşmekaya) bulunmaktadır. 

Avcılık ve Balıkçılık 
Avcılık faaliyetleri havzada oldukça yaygındır. Bunun kontrolü, yapıldığı yörenin mülki 

idarelerine aittir. Bu faaliyetler, çoğunlukla step alanlarda ve kuru tarım arazilerinde yapılmaktadır. 
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesindeki en önemli avlanma alanı Gölyazı kasabası ve Tersakan 
Gölü arasındaki bölgedir. Halkın aynı zamanda farklı memelileri ve kuşları, özellikle de su ortam
ları civarındaki su kuşlarını avladıkları bilinmektedir. ÖÇK Bölgesi içerisindeki avcılık faaliyetleri 
yakın zamanda düzenlenmiş ve avlanma yasağı olan bölgeler belirlenmiştir. 

Özellikle Beyşehir Gölü ve Hirfanlı Barajı'nda balıkçılık ekonomik bir değere sahiptir. Uzun-
levrek (Stizastedion lucioperca), Beyşehir Gölü'nde avlanan en yaygın balık türüdür. Beyşehir'de 
balıkçılıkla uğraşan 1.200 den fazla insan bulunmaktadır. Beyşehir'de 1995 yılında tutulan balık 
miktarı yaklaşık 872 ton iken, aynı yılın yaz mevsiminde Hirfanlı Barajı'nda 260 ton civarında balık 
tutulmuştur. Kozanlı Gölü, balıkçılık faaliyeti kısıtlı küçük bir göl olmasına rağmen, civar köylerin 
balık ihtiyacını karşılamaktadır. Cyprinus carpio, en yaygın avlanan balıktır. Havzada geri kalan 
tuzlu ve acı göllerde balıkçılık yapılmamaktadır. 

2.4.2 Tarım 
Tarımsal ovalar tepsi-şeklinde ve yüzeylerinin büyük kısımları neredeyse tamamen düzdür. 

Yarı kurak iklimle birlikte bu özellikler tarımsal faaliyeti kısıtlamakta, ve tahıl ürünlerini bu böl
geye en uygun ürün haline getirmektedir. Bu bölge, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinmektedir. 

Tarımsal arazinin büyük bir kısmının kuru tarıma ayrılmış olmasına rağmen, hem resmi sulama 
projeleri, hem de çiftçilerin özel girişimleri sayesinde sulu tarım da hızla yayılmaktadır. Genel 
olarak, tarımsal parsellerin boyutları çok küçük ve tüm bölge küçük parçalara ayrılmış durumdadır. 
Hayvancılık genelde yaygın olup, ova steplerinin geniş uzantıları ile ilgilidir. 
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Tablo 1. Konya kapalı havzasında bulunan doğal koruma alanları 
Adı Lnlem/Bövl = Rakım: 

nm '(sn) 
Beyşehir 
Gölü 

Hotamış 
sazlıkları 

Ereğli 
sazlıkları 

Kozanlı 
Gölü 
Uyuz 
Gölü 
Eşmekaya 
Sazlıkları 

Düden 
Gölü 
Tuz Gölü 

Tersakan 
Gölü 
Bolluk 
Gölü 
Karapınar 
Gölü 
Tuz Gölü 
OÇKB 

37° 45' K 
31°30'D 

37° 35' K 
33° 03'D 

37° 32' K 
33° 45'D 

39° 06' K 
32° 45'D 
39° 15' K 
32° 57' D 
38° 15' K 
33° 28'D 

39° 05' K 
33°09'D 
38° 45' K 
33°23'D 
38° 35' K 
33°06'D 
38° 32' K 
32° 56' D 
37° 49' K 
33° 40'D 
39° 06' K 
33° 06' D 
39° 11' K 
33° 17'D 
38° 17' K 
33° 56'D 
38° 33' K 
32° 47' D 

1.123 

999 

998 

925 

1.185 

945 

930 

905 

910 

925 

960 

931 

Man 
;ha) 
73.000 

16.500 

37.000 

800 

15 

4.500 

860 

190.000 

6.400 

1.200 

15.200 

626.800 

Koruma Statüsü 

Beyşehir Gölü, 1993 yılında Milli Paîk TTan 
edilen iki Milli Park arasında uzanmaktadır: 
Beyşehir Milli Parkı ve Kızıldağ Milli Parkı. 
1988 ve 1991 yılllarmda I. Derece Doğal SIT 
Alanı ilan edilmiş olup, aynı zamanda 
İçmesuyu Rezervuan statüsündedir. 
Hotamış sazlıklarının kuzey kesimi 1992 
yılında I. Derece Doğal SIT Alanı ilan 
edilmiştir. 
1992 yılında I. Derece Doğal SIT Alanı, ve 
1995 yılında Doğa Koruma Alam ilan 
edilmiştir. 
1996 yılında I. Derece Doğal SIT Alanı ilan 
edilmiştir. 
1992 yılında I. Derece Doğal SIT Alam ilan 
edilmiştir. 
1992 yılında I. Derece Doğal SIT Alanı, ve 
1994 yılında Yaban Hayatı Koruma Alanı ilan 
edilmiştir. 
1992 yılında I. Derece Doğal SIT Alanı ilan 
edilmiştir. 
1992 yılında I. Derece Doğal SIT Alanı ilan 
edilmiştir. 
1992 yılında I. Derece Doğal SIT Alanı ilan 
edilmiştir. 
1992 yılında I. Derece Doğal SIT Alam ilan 
edilmiştir. 
1992 yılında I. Derece Doğal SIT Alanı ilan 
edilmiştir. 
2000 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan 
edilmiştir. 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-
TÇT,ÖÇKKB,2001. 
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Sulu tarım 
Havzada bulunan sulama projeleri DSİ tarafından planlanmış ve inşa edilmiştir. Ancak son 

zamanlarda sulama projelerin işletilmesi, çiftçiler tarafından kurulan sulama birliklerine aktarıl
maktadır. Aynı zamanda, kaçak olarak açılan kuyularla yeraltısuyu kaynaklarından elde edilen su 
ile önemli miktarda sulanan arazi mevcuttur. DSİ, bazıları inşaat halinde bulunan bazı yeni sulama 
projeleri planlamıştır. Havzadaki en büyük sulama projesi Konya-Çumra sulama projesidir. Şu an 
itibariyle 67.254 ha'lık bir alanı kaplamaktadır. Proje halen inşaat halinde olup, üçüncü ve dördün
cü aşaması tamamlandığı zaman 328.426 ha'lık bir alanı sulayacaktır ki, bu da havzada gelecekte 
sulanacak alanın (417.256 ha) % 79'una tekabül etmektedir. Sulama projelerindeki ürün deseni çok 
çeşitli değildir (bakınız Tablo 2). Havzadaki üretim tahıla dayanmakta, bunu şeker pancarı ve mey
ve izlemektedir. Çiftçiler aynı zamanda, fasulye, sebze ve kavun ekseler de, bunlar çok az miktar
lardadır. Resmi sulama projelerinin dışında kalan çiftçiler arazilerini sulamak için su ihtiyaçlarını, 
drenaj kanallarından veya yeraltısuyundan karşılamaktadırlar. Bu gibi arazilerde, yoğun bir şekilde 
sübvanse edilmesi nedeniyle şeker pancarı üretilmektedir. Edinilen bilgilere göre, alanda şeker pan
carı yerine, uygun pazar koşulları nedeniyle ayçiçeği ekilecektir. 

Tablo 2. Havzadaki temsili ilçelere ait ürün deseni (yıllık üretim % cinsinden). 
Vrim Kulu OutnbeyH Ajtmekm Eskîî lUtttnmtJk -Çamra 
Buğday 

Arpa 

Şeker 
pancarı 

Meyve 

Kaba yonca 

Sebze 

Ayçiçeği 

Mısır 

Yulaf 

Fasulye 

Patates 

Kavun 
Diğerleri: 
(Nohut, 
mercimek, 
soğan, 
kimyon, 
üzüm) 

58% 

25% 

16% 

1% 

36% 

16% 

39% 

8% 

1% 

19% 

4% 

75% 

1% 

1% 

11% 

13% 

71% 

2% 

2% 

1% 

0% 

17% 

73% 

1% 

1% 

2% 

5% 

1% 

1% 

22% 

68% 

1% 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

4% 

1% 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-
TÇT,ÖÇKKB,2001. 
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Hayvancılık 

Alandaki tarım yalnızca ürün verimliliğine dayanmamaktadır. Aynı zamanda hayvancılık da 
yapılmaktadır. Meralar için uygun olan alanların büyük bir kısmı aşırı otlatılmaya mazur kalmış ve 
ekilebilir alanlara dönüşmüştür. Ülkenin diğer bölgeleriyle kıyaslandığında, hayvan üretiminin as
len düşük olduğu görülmektedir. Yine de, yeni sulama projeleriyle birlikte, hükümet yeni mera alan
ları planlamakta ve bölgelere göre tanımlamaktadır. Bu dikkate alındığında, hayvancılıkta bir istik
rar sağlanabileceği görülmektedir. Şu anda koyun en çok bulunan hayvanken, onu sığır izlemek
tedir. Türkiye geneli ile kıyaslandığında Konya, ülkedeki koyun üretiminin % 6.2'sini, Aksaray ise 
% 1.5'unu karşılamaktadır. Tuz Gölü Havzasındaki en büyük hayvancılık üretimi et olup, bunu süt, 
tavuk eti ve yumurta izlemektedir. 

2.4.3 Kentsel ve Endüstriyel Alanlar 
Konya 
Konya, Türkiye'nin merkezi güneyinde önemli bir şehir olup, Toros sıradağlarıyla geniş 

Anadolu yaylalarının eteklerinde kurulmuştur. Konya ili zengin tarımsal ve hayvancılığı gelişen 
bölgesiyle bir ticaret merkezi olup, üretim sanayiinde Türkiye'nin önde gelen illerinden birisidir. 

İmalatlar ürünleri arasında çimento, halı, deri, pamuklu kumaş ve ipek sayılabilir. Konya ili, 
önemli mineral kaynaklarına sahiptir. İlin GSMH'sinin %15'i üretim sanayi sektöründen elde edil
mekte ve bu toplam istihdamın % 9,5'unu sağlamaktadır. III. Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, 
1985-1990 yılları arasında, 19'u il merkezinde ve 15 tanesi de ilçelerde olmak üzere 34 adet küçük 
ölçekli sanayi bölgesi kurulmuştur. Konya şehrinde çeşitli sayıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
işletilmekte veya planlama ve inşaat aşamasındadırlar. İlk OSB tamamen kullanılmakta ve işlevini 
sürdürmektedir. İkinci OSB, tahsis edilen 246 sanayi parseliyle birlikte işletmeye alınmıştır. Üçün
cü OSB, 361 sanayi parseliyle hazırlanmaktadır. Dördüncü OSB ise yer seçimi aşamasındadır. 

Merkez ilçenin dışında Akşehir OSB'de 163 parsel, Beyşehir OSB'de 76 sanayi parseli, Çum
ra OSB'de 75 sanayi parseli, ve Ereğli OSB'de 71 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bunların 
yanısıra, Kulu ve Seydişehir'deki sanayi bölgeleri, bölge başına 100 hektar olarak planlanmaktadır. 

Cihanbeyli ilçesindeki Yavşan Tuzlası 400.000 ton/yıl'lık üretim kapasitesiyle, Tuz Gölü'nün 
batı sınırında işletilmektedir. Cihanbeyli ilçesinde bulunan tuz üretim tesislerinin faaliyetlerini bu 
tuzla oluşturmaktadır. 

Aksaray 

Bölgenin topoğrafik özellikleri, Aksaray şehrinin kuzeye doğru genişlemesine neden olmak
tadır. Sanayi bölgelerinin şehrin güneybatısında kurulmalarının teşviki ile, şehrin gelişiminin bu 
tarafa doğru olması yönünde bir eğilim vardır. 

Bölgenin sanayileşmesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında hükümetin girişimiyle Azmi Ulusal Türk 
A.Ş.'nin kurulmasıyla başlamış, ancak sanayideki patlama Aksaray 1989 yılında il olduktan sonra 
gerçekleşmiştir. 

Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin kurulması, Aksaray'daki endüstriyel gelişmenin ateşleyicisi ol
muştur. 1996 yılında, Organize Sanayi Kuruluşları Birliği'nin desteğiyle E-90 karayolu boyunca bir 
OSB kurulmuştur. Aksaray OSB, 290 hektarlık bir alanda, 132 parselden oluşmaktadır. Aksaray 
ilinde beş adet küçük sanayi bölgesi bulunmaktadır. Bunlardan ikisi şehir merkezinde, diğer 3 tanesi 
de Ağaçören, Ortaköy ve Sanyahşi ilçelerinde hizmet vermektedir. Merkezde faaliyet gösteren 
kooperatiflerden biri görevini tamamlamış durumdadır. 
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Ankara (Şereflikoçhisar) 

Şereflikoçhisar'daki endüstriyel faaliyet, tuz üretimine dayanmaktadır. Kaldırım ve Kayacık 
Tuzlaları sırasıyla, Tuz Gölü'nün kuzey kısmına ve doğu sınırına kurulmuşlardır. Sırasıyla, 400.000 
ton/yıl ve 500.000 ton/yıl'lık kapasiteye sahiptirler. Tuzlalar, bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki 
tuz işleme tesisine tuz temin etmektedir. 1998/1999 yıllarında, Şereflikoçhisar'ın kuzeyinde ve şu 
anda ÖÇK Bölgesi içinde kalan bir alanda, özellikle tuz işleme tesislerinin bir araya toplanması 
amacıyla yeni bir sanayi alanı oluşturulmuştur. İnşaat aşamasında olan bu proje, bazı yasal eksik
liklerden dolayı durdurulmuştur. 

2.4.4 Hidrolik Altyapılar 
Barajlar 
Mamasın Barajı 
Mamasın Barajı 1957 ila 1962 yılları arasında, Aksaray'ın kenarında bulunan Uluırmak Nehri 

üzerine inşa edilmiş olup, sulama ve su temini amacıyla kullanılmaktadır. Bu barajdan temin edilen 
su ile sulanan alan 24.854 ha'dır. 

Cihanbeyli Göleti 
Cihanbeyli Göleti küçük bir gölet olup, 1992 yılında DSİ tarafından inşa edilmiş ve daha son

ra Cihanbeyli Belediyesine devredilmiştir. İnsuyu Deresinin suyu bir derivasyon yapısı vasıtasıyla 
alınmakta ve bir kanal aracılığıyla 7 hm3'lük kapasitesiye sahip olan gölete taşınmaktadır. Su, 1.024 
hektarlık bir alanın sulamasında kullanılmaktadır. 

Konya - Çumra 1. Aşama Projesi -Barajlar 
Konya-Çumra Projesi'nin bir bütün olarak Konya Ana Tahliye Kanalı'na su deşarj ettiği 

düşünüldüğünde, işletmede olan Konya-Çumra 1. Aşaması kapsamındaki 4 adet barajın, havzayı et
kileyen hidrolik altyapılar olarak dikkate alınması gerekmektedir. 

Apa Barajı 
Apa Barajı 1958 ila 1962 yılları arasında inşa edilmiştir. Baraj, Çumra'daki Çarşamba Deresi 

üzerine kurulmuş olup, sulama amaçlı kullanılmaktadır. 
May Barajı 

May Barajı'nın inşaatı 1960 yılında tamamlanmıştır. May Deresi üzerine kurulu olan baraj taş
kın kontrolü için planlanmıştır. 

Altınapa Barajı 
Dolav Deresi üzerine 1967 yılında inşa edilen Altınapa barajı, su temini, sulama ve taşkın kon

trolü amaçlıdır. 

Sille Barajı 
Sille Deresi üzerine 1960 yılında inşa edilen Sille Barajı sulama amaçlıdır. 
Sulama Projeleri 
Cihanbeyli Sulaması 
Bu sulama projesi Cihanbeyli Belediyesi tarafından işletilmekte ve suyu hacmi 7 hm3 olan 

Cihanbeyli göletinden temin etmektedir. Tahliye suyu, çok sayıdaki tahliye kanalları vasıtasıyla top
lanmakta ve Ana Tahliye Kanalı'na taşınmaktadır. 
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Uluırmak Sulaması 
24.140 ha'lık bir alanı kaplayan bu sulama projesi suyu Mamasın Barajından almaktadır. Sulama, 

iki ana kanal vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Sulama sistemi, Tuz Gölü'ne bağlanan tahliye kanalıy
la sona ermektedir. Kanalın uzunluğu 41 km civarında olup, kapasitesi 24 ila 38,5 m3/s arasındadır. 

Konya-Çumra sulama projesi Aşama II ve III 

Konya-Çumra sulama projesi toplam 328.426 ha'lık bir alanı kaplamaktadır. Şu anda, ilk aşama 
inşaatı tamamlanmış ve faal durumda olup, 67.254 ha.'lık bir alanı kaplayan ikinci aşama inşaat 
halindedir. İkinci aşamanın geride kalan 51.592 ha.lık kısmı inşa edilecektir. 

Konya-Çumra Aşama III planlama çalışmalarına 1996'da başlanmıştır ve halen sürdürülmek
tedir. Konya-Çumra ve Karaman ovalarındaki 209.580 ha'lık kurak alanının sulu tarıma açılmasını 
kapsamaktadır. Projenin bu aşaması için gerekli olan su, Bağbaşı, Bozkır, Avşar barajlarından ve 
Avşar-Bağbaşı tahliye kanalından, Göksu tahliye kanalından, yeraltısuyu ve drenaj suyundan temin 
edilecektir. Ayrıca, projenin bu aşamasının en önemli elemanlarından biri, Göksu havzasından su 
getirecek olan Mavi-Tünelin inşa edilmesidir. 

Aynı zamanda, Hotamış ve Apa-Hotamış göllerinin sulama amaçlı depolama suyu olarak kul
lanılması öngörülmektedir. Çepeçevre bir şeddenin inşa edilmesi yoluyla Hotamış Gölü'nün 
kapasitesi yükseltilecektir. Ne var ki, Hotamış Gölü zaten kurumuş durumdadır. 

Eşmekaya sulama projesi 
Eşmekaya sulama projesi kapsamında, barajdan işletme rezervi olan 44 hm3/yıl suyun çekilmesi 

ile 4470 ha pompaj, 1930 ha cazibe olmak üzere toplam 6700 ha alanın sulaması planlanmıştır. An
cak son yıllarda yaşanan kuraklık ve aşırı kaçak yeraltısuyu çekimi nedeniyle Eşmekaya Barajı'nı 
besleyecek olan Bağlıca Kaynaklarındaki su miktarı oldukça azalmış bulunmaktadır. Bu nedenle 
bahse konu planlama raporunun revize edilmesi gündeme gelmiştir. Bu kapsamda barajın su tutma 
miktarı ve sulama alanının günün şartlarına göre revize edilmesi DSİ tarafından düşünülmektedir. 

Peçe nek Barajı 
Peçenek deresi üzerindeki baraj projesi tamamlanmış olup, inşaatına başlanması için fınansal 

kaynağın temin edilmesi gerekmektedir. Kaya dolgu tipindeki baraj 59,51 hm3 lük bir hacme sahip
tir. Normal kodda su yüzeyinin kapladığı alan 5,75 km2'dir. 

Baraj, yaklaşık 3.375 ha'lık bir alanı kaplayacak ve Şereflikoçhisar'a 7,41 hm3/yıl civarında su 
temin edecektir. Sulama projesi 2 aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşama, Peçenek barajının man-
sabında bulunmakta olup, 360 ha'lık bir alanı sulayacaktır. İkinci aşama ise, Tuz Gölü yakınında 
olup. 3.015 ha'lık bir alanı sulayacaktır. 

Tahliye Kanalları 
Konya Ovası Ana Tahliye Kanalı 
Konya ovası ana tahliye kanalı; Beyşehir, Seydişehir, Konya-Çumra ovalarının sulanması, 

bataklıkların kurutulması. Konya-Çumra ovası ile yerleşim merkezlerinin taşkından korunması ve 
ova topraklarının ıslahı amacıyla gerçekleştirilmiş Beyşehir Gölü'nden başlayıp Tuz Gölü'nde sona 
eren yaklaşık 343 km uzunluktaki su yolunun bir parçasıdır. Her biri 2640 HP kurulu gücünde 
3 adet pompa tesisi ihtiva eden kanalın 21. pompadan Tuz Gölü'ne kadar olan uzunluğu 123 km 
olup kapasitesi 25 m3/s'dir. DSİ IV. Bölge Müdürlüğü'nce 1974 yılında işletmeye açılan ana tahliye 
kanalı. 1977 tarihinden itibaren kanala drene olan Konya kenti sanayi ve evsel atıklarını Tuz 
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Gölü'ne taşımaya başlamıştır. Konya ovası ana tahliye kanalı ile yıllık ortalama 67 hm3 (28 yıllık) 
yüzeysel ve drenaj suları III nolu pompa istasyonu ile göle ulaştırılırken son yıllarda kuraklığın 
tesiriyle bu miktar çok azalmış 3 hm3'e kadar düşmüştür. 

Uluırmak (Melendiz Nehri) Tahliye Kanalları 
Uluırmak Nehri 4,15 m3/sn.lik debiyle Mamasın Barajının mansabını oluşturmaktadır. Tl Ak

saray Tahliye Kanalı, Uluırmak ve Karasu derelerinin devamında ilk kısımda yer almakta olup, Tuz 
Gölü'ne ulaşmadan önce Uluırmak sulama projesinin tahliye suyunu tekrar toplamaktadır. Tl Tah
liye Kanalı, Aksaray şehrinin atıksuyunu da almaktadır. 

Yeraltısuyu Kuyuları 
Yeraltısuyu kullanımı açısından Tuz Gölü havzasında bulunan en önemli bölge, Sultanhanı-

Obruk-Aksaray havzası olarak anılan, gölün güney kısmıdır. 1960'lardan bu yana, sulama amaçlı 
olarak yeraltısuyunu kullanmak için sondaj kuyuları açılmıştır. 

Havzada 6.000 adet kuyunun 2.500 tanesi sulama kooperatifleri tarafından, geri kalanlar da 
kuyu açmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından ruhsatlı olarak açılmıştır. Bununla bir
likte havzada yaklaşık 10.000 adet kuyunun da ruhsatsız olarak kaçak açıldığı bilinmektedir. Hav
zada bulunan ruhsatsız kuyulardan çekilen su yeraltısuyu seviyesinin aşırı düşmesine neden olmak
la birlikte yeraltı suyu kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını engellemektedir. 

2.4.5 Çevresel Altyapılar 
Kanalizasyon Şebekeleri ve Atıksu Arıtma Tesisleri 
Konya 
Atıksulannı, Tuz Gölü'ne boşalan Ana Tahliye Kanalı'na veren Konya şehri, Tuz Gölü Özel 

Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında bulunmamasına karşın yüzeysuyu kalitesi üzerinde büyük bir et
kiye sahiptir. Konya Kanalizasyon projesi 1987'de onaylanmasına rağmen, inşaatı, İller Bankası'nın 
iki aşamalı ihalesinden sonra ancak 1998 yılında tamamlanabilmiştir. Kanalizasyon sistemi birleşik 
sistem olarak tasarlanmıştır. 

Konya'daki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) (1,11 ve III) kanalizasyon şebekesine bağlı ol
mayıp, atıksulannı doğrudan Ana Kanalı'nın yan kanallarına boşaltmaktadırlar. Yasaya göre 
OSB'ler kendi atıksulannı arıtmakla yükümlüdürler. 

Konya'nın yakınında bulunan İçeri Çumra (2010 yılında 20.000 nüfus) ve Çumra (2010 yılın
da 95.000 nüfus) gibi diğer küçük yerleşim birimleri atksularını Ana Tahliye Kanalı'na boşaltmak
tadırlar. İçeri Çumra'nın atıksuyu, Ana Tahliye Kanalı'na bağlanan Çarşamba Deresi Tahliye 
Kanalı'na verilmektedir. Çumra kanalizasyon sisteminin inşaatına 2000 yılında başlanmış olup, son 
iş programına göre inşaat 2003 yılında tamamlanacaktır. Sistem, Ana Tahliye Kanalı'na bağlı 
durumda olan Çumra Tahliye Kanalı'na boşalmaktadır. 

Havzada en büyük kirliliği Konya şehrinin evsel ve endüstriyel atıksuları oluşturmaktadır. Bu 
sorunun önüne geçilebilmesi için Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılmış ve Tuz Gölü entegre Çevre Projesi 
Fizibilite Çalışması kapsamında incelenerek son haline getirilmiştir. Tesisin inşaatı için KOSKİ 
Genel Müdürlüğünce uluslararası ihaleye çıkılmıştır. Bu tesisin inşaatı, büyük çoğunluğu İspanyol 
Hükümetince ve OECD tarafından karşılanacak olan düşük faizli kredi kullanılarak yaptırılacaktır. 
KOSKİ tarafından ihale tamamlanmış, ilgili sözleşme imzalanmıştır. İspanyol Hükümetinin sözleş
meyi onaylamasını takiben inşaata yönelik çalışmaların başlatılacağı bildirilmiştir. 
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Aksaray 
Aksaray'daki kanalizasyon sistemi iki kısma ayrılmış olup, Uluırmak Nehri'nin her iki yakasını 

da kapsamaktadır. Kanalizasyon şebekesinin kapsama oranı % 90 olup, geri kalan kısımda fossep
tikler kullanılmaktadır. Şebekenin her kısmı ilgili kanalizasyon şebekesi, ana toplayıcı, pompa is
tasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisinden (AAT) oluşmaktadır. İki adet toplayıcının, arıtma sistem
lerinin ve pompa istasyonlarının inşaatları 1991 yılında tamamlanmıştır. Atıksu Arıtma Tesisleri 
benzer proses tasanmına sahip olup, çökeltme tanklarındaki birincil arıtmadan oluşmaktadırlar. 
Tesisleri Aksaray Belediyesi işletmektedir. 

Verimsiz işletme ve bakım sebebiyle kuzeydeki tesis işlevini yitirmiştir. Çamurun uzaklaştırıl-
madığı ve çökeltme tanklarının içerisinde bitki ve sazların yetiştiği gözlenmektedir. Atıksuyun 
arıtılmadan deşarj edilmesi nedeniyle güneydeki pompa istasyonu işletimde değildir. Her iki tesis
ten gelen atıksular, Uluırmak sulama projesinin sularını drene etmek amacıyla inşa edilen Tl-Ak
saray Tahliye Kanalı'na deşarj edilmektedir. Bu kanal, Uluırmak Nehri ve Karasu deresinin devamı 
şeklinde olup, şehir boyunca ilerlemekte ve nihai olarak Tuz Gölü'ne ulaşmaktadır. 

Kulu 
Şu anda atıksuyun %30'u doğrudan Değirmenözü Deresine iletilmekte olup, bu dere de Düden 

Gölü'ne deşarj olmaktadır. Geri kalan % 70'lik kesim fosseptiklerden oluşuyor olsa da, sonuçta yine 
dereye ve yeraltısuyuna ulaşmaktadır. 

Şereflikoçhisar 
Şereflikoçhisar kanalizasyon sistemi projesi 1978 yılında onaylanmış ve İller Bankası 1988 

yılında inşaatını tamamlamıştır. Sistemi şu anda belediye işletmektedir. Kanalizasyon sistemi 1998 
yılında %98'lik bir kapsama oranına ulaşmış olup, Belediye gerekli durumlarda her yıl 3-5 km ilave 
boru hatları inşa etmektedir. Buna ek olarak İller Bankası, 2x5=10 adet stabilizasyon havuzu inşa 
etmiş ve tesis 1991 yılında işletmeye açılmıştır. Çıkış suyu; atıksuyun sızması için paralel olarak 
tasarlanan bir deşarj hattı aracılığıyla bir sulak alana iletilmektedir. Kötü tasarım, işletme ve sistem 
bakımı nedeniyle tesis kısmen hizmet vermekte olup, ızgaraları tıkanmış, havuzları çamurla dol
muş, deşarj boru hattı kırılmış ve atıksuyun büyük kısmı by-pass edilir durumdadır. 

Cihanbeyli 
Cihanbeyli, Belediye tarafından inşa edilen 200 km uzunluğunda ve nüfusun % 95'ine hizmet 

veren bir kanalizasyon şebekesine sahiptir. Sistemin farklı kolları, çeşitli deşarj noktalarından herhan
gi bir arıtmaya tabi olmaksızın İnsuyu Deresine deşarj olmaktadır. Fosseptiklerin bulunduğu % 5'lik 
kısımdaki atıksular da sonuçta ilçe çıkışındaki derenin mansabına ulaşmaktadır. DSİ regülatör ve 
kanal inşa etmeden ve dolayısıyla debiyi Cihanbeyli ilçesine girmeden Cihanbeyli Göleti'ne yönelt
mesinden önce İnsuyu Deresi bataklık bir araziye deşarj olmaktaydı. Sonuç olarak İnsuyu Deresinin 
Cihanbeyli ilçesinden geçen kısmında su bulunmamaktadır. Derede akan su ise temelde atıksudur ve 
debisinin 3-5 l/sn civarında olduğu tahmin edilmektedir. Toprağın geçirimliliğinin az olması ve yağış
lı zamanlarda sel olması sebebiyle sistem, doğal bir sulak alan arıtma sistemi olarak düşünülebilir. 

Eskil Belediyesi 
Bu ilçe yalnızca 1 km uzunluğunda ve ana cadde boyunca ilerleyen bir kanalizasyon sistemine 

sahip olup, atıksuları Tuz Gölü yakınlarında buiunan bataklık bir alana deşarj edilmektedir. İlçedeki 
diğer evler fosseptiklere sahip olup, bu kesimlerden kaynaklanan atıksular Eskil'e yaklaşık 5 km 
mesafede bulunan başka bir bataklık alana deşarj olmaktadır. Buralarda biriken atıksular 
Belediye'ye ait vidanjörlerle çekilmektedir. 
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Altınekin Belediyesi 

Altınekin ilçesinde kanalizasyon sistemi bulunmamakta ve dolayısıyla her ev kendine ait 
fosseptikleri kullanmaktadırlar. Toprak yapısı son derece yumuşak olduğundan dolayı atıksular top
rağa sızmaktadır. Altınekin Belediyesi kanalizasyon sistemi İller Bankası'nın sorumluluğu altında 
tasarım aşamasındadır. 

Ağaçören Belediyesi 

Ağaçören ilçesinin % 80'i Belediye'nin kendi kaynaklarıyla döşediği kanalizasyon sistemine 
bağlanmış durumdadır. Atıksular, Harmandalı köyünden geçen ve büyük ölçüde kuru olan küçük 
bir dereye deşarj edilmektedir. 

Gülağaç Belediyesi 

Tüm ilçede fosseptikler kullanılmaktadır. Su tarifeleri köylüler için çok yüksek olduğundan 
dolayı fazla su kullanmamakta ve dolayısıyla da fazla atıksu üretmemektedirler. Belediye, fossep
tikler nadiren tamamıyla atıksu dolduğu için seyrek olarak atıksuları toplamaktadır. Toplanan atık
su şehir merkezinden yaklaşık 4 km uzaklıkta bulunan çöp depolama sahasının yakınındaki bir 
alana deşarj edilmektedir. 

Katı Atık Bertaraf Tesisleri 
Konya 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay ve Selçuklu adında üç adet belediyeden oluş
maktadır. Bu belediyeler katı atıkların toplanması işini yürütürlerken, Büyükşehir Belediyesi ber-
tarafından sorumludur. Belediyelerin mücavir alan dışında kalan kesimlerinde oluşan katı atıkların 
toplama ve taşıma işleri özel şirketler tarafından yürütülmektedir. 

Konya ilinde oluşan katı atıklar şehir merkezinden yaklaşık 7 km uzaklıkta bulunan Aslım 
mahallesinde, Konya-Ereğli karayolunun yakınlarındaki bir çöp depolama alanına boşaltılmaktadır. 
Alanın büyüklüğü yaklaşık 8 ha'dır. Tıbbi atıklar için ayrı bir kısım bulunmasına rağmen bu kısım 
yönetmeliklere tam anlamıyla uygun şekilde inşa edilmemiştir. Depolama sahasında oluşan depo 
gazına yönelik herhangi bir kontrol prosedürü bulunmadığından ötürü, sahanın birçok kısmında 
atıklar yanar durumdadır. Bu alan 25 yıldan beri kullanılmaktadır. 

Cihanbeyli 

Cihanbeyli Belediyesi, ilçede oluşan katı atıkların toplama, taşıma ve bertaraf işlerini yürüt
mektedir. İlçenin yaklaşık 6 km uzağında vahşi depolama sahası bulunmaktadır. Tıbbi atıklar diğer 
evsel atıklarla birlikte depolanmaktadırlar. Bu alan aynı zamanda tuz işleme endüstrilerinden kay
naklanan çamurun dökülmesi amacıyla da kullanılmaktadır. 

Kulu 

Kulu Belediyesi, Kulu'da oluşan katı atıkların toplama, taşıma ve bertaraf işlerini yürütmekte 
olup, atıklar, şehir merkezinin yaklaşık 12 km kuzeydoğusunda kurulmuş olan vahşi depolama 
sahasına atılmaktadır. Çöp depolama sahasına giden yolun bir kısmı asfalt değildir ve bu durum 
özellikle kış aylarında bazı sorunlar yaratmaktadır. Tıbbi atıklar için ayrı bir bölüm bulunmamak
tadır. Çöp depolama sahası aynı zamanda inşaat atıklarının depolanması için de kullanılmaktadır. 
Saha 26 yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. 
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Altınekin Belediyesi 
Altınekin Belediyesi oluşan katı atıkların toplama bertaraf işlerini yürütmektedir. Belediye il

çe merkezinin yakiaşık 4 km güneyinde bir vahşi depolama sahasına sahiptir. Sahada tıbbi atıkları 
için ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. 

Aksaray 
Aksaray Belediyesi oluşan katı atıkların toplama bertaraf işlerini yürütmektedir. Aksaray'da 

oluşan katı atıklar şehir merkezinden yaklaşık 7 km uzaklıktaki Tuzlusu mahallesinde bulunan vah
şi depolama sahasına atılmaktadır. Tıbbi atıklar ayrı bir bölüme depolanmakta ve bu bölümün üzeri 
her gün toprak ile örtülmektedir. İnşaat atıkları eski taş ocaklarına atılmaktadır. Plastik, kağıt, 
teneke ve cam vb. gibi geri kazanılabilir atıkların ayrılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Sahada depo gazı toplama sistemi bulunmamaktadır. Aksaray Belediyesi bu sahayı 20 yıldan bu 
yana kullanmaktadır. 

Ağaç ören 
Ağaçören Belediyesi oluşan katı atıkların toplama bertaraf işlerini yürütmektedir. Ağaçören 

vahşi depolama sahası ilçe merkezinin 5 km güneybatısında bulunmaktadır. Çöp sahasına giden yol 
asfaltsız olduğundan özellikle yağışlı günlerde çöp kamyonları sahaya ulaşamamakta ve atıkları 
genellikle yol kenarlarına atmaktadırlar. Tıbbi atıklar diğer evsel atıklarla beraber aynı sahaya 
boşaltılmaktadır. Sahadaki geri kazanılabilir atıkların ayrılması işi özel bir şirkete verilmemiş olsa 
da, sahada plastik, kağıt, karton ve metal gibi geri kazanılabilir atıkları ayıran ve toplayan bazı 
kişiler bulunmaktadır. Sahada depo gazı toplama sistemi bulunmamaktadır. Ağaçören Belediyesi bu 
sahayı 20 yıldan bu yana kullanmaktadır. 

Gülağaç 
Gülağaç Belediyesi oluşan katı atıkların toplama ve bertaraf işlerini yürütmektedir. Gülağaç'taki 

katı atıklar, ilçe merkezinin yaklaşık 4 km güneybatısında bulunan vahşi depolama sahasına atılmak
tadır. Saha düz bir arazide bulunduğundan ötürü özellikle rüzgarlı günlerde tüm atıklar etrafa saçıl
maktadır. Tıbbi atıkların tehlikeli atık içeren kısmı hastanede yakılmakta, geri kalan kısımları ise çöp 
depolama sahasına boşaltılmaktadır. Sahadaki geri kazanılabilir atıkların ayrılmasına yönelik bir 
faaliyet olmasa da, sahada plastik, kağıt, karton ve metal gibi geri kazanılabilir atıkları ayıran ve top
layan bazı kişiler bulunmaktadır. Sahada depo gazı toplama sistemi bulunmamaktadır. 

Güzelyurt Belediyesi 
Güzelyurt Belediyesi oluşan katı atıkların toplama ve bertaraf işlerini yürütmektedir. Belediye, 

Aksaray karayolunun yakınında, ilçe merkezinin yaklaşık 5 km batısında bulunan bir vahşi 
depolama sahasına sahiptir. Sahada tıbbi atıklar için ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. Güzelyurt İl-
çesi'nde ameliyat yapılmadığından dolayı tüm tıbbi atıklar hastanede yakılmakta ve külleri çöp 
depolama sahasına boşaltılmaktadır. Sahadaki geri kazanılabilir atıkların ayrılmasına yönelik her
hangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

Eskil 
Eskil çöp depolama sahası ilçe merkezinin yaklaşık 4 km doğusunda kurulmuştur. Kış ayların

da bazı durumlarda belediye, ilçe merkezinin yaklaşık 3 km batısında bulunan diğer bir sahayı vah
şi depolama amaçlı kullanmaktadır. Tıbbi atıklar, evsel atıklarla birlikte aynı sahaya atılmaktadır. 
İnşaat atıkları da aynı şekilde bu sahaya boşaltılmaktadır. Sahadaki geri kazanılabilir atıkların ay
rılmasına yönelik bir faaliyet olmasa da, sahada plastik, cam, kağıt, karton ve metal gibi geri 
kazanılabilir atıkları ayıran ve toplayan bazı kişiler bulunmaktadır. Sahada depo gazı toplama sis
temi bulunmamaktadır. 
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Şereflikoçhisar 

Şereflikoçhisar Belediyesi, ilçede oluşan katı atıkların toplama ve bertaraf işlerini yürütmek
tedir. Katı atıklar, ilçe merkezinden yaklaşık 2,5 km uzaklıkta Boğaziçi mahallesinde bulunan bir 
vahşi depolama alanına boşaltılmaktadır. Tıbbi atıklar diğer evsel atıklarla birlikte aynı alana atıl
maktadır. Tuz işleme endüstrilerinden kaynaklanan çamurlar genellikle Ankara-Adana karayolunun 
kenarındaki kesimlere boşaltılmaktadır. Sahada gaz toplama sistemi yoktur. Plastik, cam, kağıt, kar
ton ve metal gibi atıkları toplayan birkaç kişi dışında sahada geri kazanılabilir atıkların ayrılmasına 
yönelik herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

2.5 Ekonomik Faaliyet 
Konya 

Konya da işsizlik oranı % 35 civarındadır. Bu rakam kadınlar için özellikle çok belirgin olup, 
kadınlar arasındaki işsizlik oranı aktif nüfusun %52'sini aşmaktadır. Tarım, Konya'daki başlıca is
tihdam alanıdır. Nüfusun yaklaşık % 70'inin bu ana sektörde çalıştığı tespit edilmiştir. İl Sanayi ve 
Ticaret Müdürlüğü'ndcn alınan bilgilere göre burada 471 adet endüstriyel kuruluş bulunmakta olup, 
alt-sektör dağılımı Tablo 3'tc verilmektedir. 

Konya'da bulunan belli başlı endüstriyel sektörler aşağıda kısaca tanımlanmaktadır: 
Tarım 
Tarımın bölge ekonomisinde büyük ağırlığı olmasından dolayı Konya'daki başlıca endüstriyel 

sektördür. Belli başlı endüstriler un fabrikaları ve yan sanayileri, şeker fabrikaları, süt ürünleri ve et 
ve hayvan besinleridir. 

Tekstil 

İl imalat sanayiinde, sağladığı ekonomik katkı bakımından ikinci sırayı tekstil sektörü almak
tadır. Konya ilinde tekstil sektörü Ereğli ilçesinde kurulan Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayi Mües
sesesi ile büyük sıçrama kaydetmiş olup, buradaki çok sayıda tesiste pamuklu dokuma, dikiş pili, 
triko ve konfeksiyon ürünleri üretilmektedir. Giyim sanayiinde ise, hayli gelişen deri ve ayakkabı 
üretimine dayalı birçok fabrika kurulmuş ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında pazarlanmıştır. 

Tablo 3. Konya İlinde bulunan endüstriyel k^luşlarmsayıları 

Tarım sanayi 
Orman ürünleri 
Kağıt ve kağıt ürünleri 
Tekstil Giyim ve Deri Endüstrisi 
Kimya-Elastik-Plastik ve Petrol Ürünleri 
Tarımsal Aletler ve Makinalar 
Otomotiv Alt-Sanayi 
Demir ve Çelik 
Metal Eşya Endüstrisi 
Makine Yedek Parçaları 
Taş ve Toprağa Dayalı Endüstri 

130 
13 
12 
16 
42 
57 
56 
26 
31 
57 
68 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-
TÇT, ÖÇKKB.2001. 
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Madencilik 
Madencilik sektöründe çimento, krom, magnezyum ve tuğla, temel sanayilerin başında gelmek

tedir. Konya'daki Krom, Magnezyum ve Tuğla Sanayi Türkiye Bazik Refrakter talebinin %40'ını kar
şılayan 48,000 ton tuğla ve 36,000 adet briket üretim kapasitesine sahip modern bir tesistir. Ayrıca, 
ilde tuğla, kiremit, beton tuğla, beton kiremit, prefabrik altyapı elemanları, hazır beton üreten çok 
sayıda tesis mevcuttur. Son yıllarda mermer işleme ve seramik konusunda da yatırımların yapıldığı 
Konya ili taş ve toprağa dayalı sanayisinde de gelişim içinde olan bir sektördür. Seydişehir'de zen
gin boksit yataklarının bulunması ile burada kurulan alüminyum tesisleri Türkiye'nin tek ham 
alüminyum üreten tesisidir. Eti Alüminyum A.Ş. yörede sağladığı istihdam ve bankacılık, nakliye, 
ticaret sektörlerine yarattığı iş hacmiyle ildeki en önemli sanayi kuruluşlarından biridir. 

Otomotiv 
İldeki imalat sanayiinde kısa sürede kaydettiği gelişme ve sahip olduğu dinamizm ile dikkat 

çeken ve gelecek vaat eden bir diğer üretim konusu, otomotiv ve otomotiv yan sanayidir. 1981 yılın
da faaliyete geçen TÜMOSAN Ticaret A.Ş.'ye ait dizel motorlar fabrikası 25,000 adet/yıl motor 
üretim kapasitesine sahiptir. 1983 yılında faaliyete geçen traktör fabrikası ile entegre hale gelen 
tesiste yılda 15,000 adet traktör üretimi mümkündür. Ayrıca özellikle merkez ilçede yoğunlaşmış 
olan döküm sanayi ve yedek parça üretimi yapan çok sayıda tesis, sağladığı istihdam ile il 
ekonomisine olumlu katkıda bulunmaktadır. 

Hizmetler 
Konya ilindeki diğer bir faaliyet kolu, zengin bir tarihi miras barındıran turizmdir. Ayrıca doğa turiz

mi potensiyeline de sahiptir. Ancak oteller transit geçiş amaçlı bir geliştirilmeye ihtiyaç göstermektedir. 
Aksaray 

Aksaray Türkiye'nin en fakir 100 yerleşim bölgesi arasında yer almaktadır. İldeki başlıca istih
dam alanı tarım olup, endüstrisi ve hizmetleri Konya ve Ankara'ya göre daha az gelişmiş durum
dadır. Bu düşük gelişme bir göç kavramı ortaya çıkarmakta olup, yurtdışında Aksaray'dan gelen 
15.000 civarında kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. 

Tarım 
Aksaray nüfusunun büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Tarımla geçinen aileler, 

faal nüfusun %69'unu oluşturmakta olup, 37.500 civarındadır. 

Endüstri 
Merkez ve Ortaköy ilçeleri, Aksaray'ın sanayi merkezleridir. Aksaray ilinde 60 civarında en

düstriyel tesis bulunmaktadır. Bunların arasından en önemlisi otomotiv yan sanayi üretimini baş
latan Mercedes Benz Türk A.Ş.'dir. Aksaray'da işletilen diğer sanayi tesisleri Yem ve Un fabrikası, 
Metal ve Makine Sanayi, Tuğla ve Toprak Sanayi ve Madencilik'tir. Bunlardan sonuncusu, mineral
lerin ve yeraltındaki doğal kaynakların bölgede bulunmasına dayanmaktadır. Eskil ilçesinde küçük 
bir şeker fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikada yetiştirilen şeker kamışı işlenmektedir. 

Turizm 
Aksaray'ın zengin ve önemli bir tarihi olmasına rağmen turizm gerektiği kadar gelişememiştir. 

Yine de, Aksaray il merkezi, Güzelyurt ve Ihlara turizm merkezlerinden olup, Hasandağı ve çevresi 
ise kış sporları turizm merkezi konumundadır. 
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Şereflikoçhisar 

10.000'lik bir nüfusunun direkt olarak tarımla uğraştığı tahmin edilen Şereflikoçhisar'da tanm 
hakim durumdadır. En önemli endüstri ise tuz madenciliği ve işleme endüstrisidir. Burada aynı zaman
da bir adet hayvan yemi fabrikası, un fabrikası, plaster fabrikası ve römork üretim atölyesi bulunmak
tadır. Orta ve küçük ölçekli atölyeler, tanm makineleri distribütörleri, orta ölçekli mobilya, plastik ve 
alüminyum kapı-pencere ve tuz makinası üretimi, ilçedeki diğer endüstrileri oluşturmaktadır. 

2.5.1 Tuz Gölü Havzası'ndaki Tuz Endüstrisi 

Türkiye'deki ham tuzun neredeyse % 75'i tuz göllerinde üretilmektedir. Tuz üretiminin büyük kıs
mı Tuz Gölü'nde gerçekleştirilmektedir. Tuz Gölü'nde üç adet tuzla bulunmaktadır: Kaldırım, Kayacık 
(Şereflikoçhisar), ve Yavşan (Cihanbeyli). Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen toplam tuz üretiminin 
% 70.2'sini Kaldırım ve Kayacık, geri kalan % 28.8'ini de Yavşan'daki tuzla karşılamaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen üç adet tuzla TEKEL'e ait olup, bu kurum tarafından işletilmektedir. 
TEKEL'e ait çok sayıda tuz işleme tesisi bulunsa da, bunlar özel şirketlerce işletilmektedir. TEKEL 
kendine ait olan tesisleri, bu özel işletmelere kiralamaktadır. Tuz Gölü Havzası'nda bulunan ham 
tuzun işlenmesi için, klasik ve makineli olmak üzere iki adet yöntem mevcuttur. Her iki proses 
arasındaki temel fark, makineli yöntemin, bir harman makinesi vasıtasıyla üretim aşamalarının 
sayısını azaltmasıdır. Bu yöntem aynı zamanda tuz işleme endüstrilerindeki maliyeti düşürerek 
standart kalitede tuz üretimini mümkün kılmaktadır. 

Tablo 4. Tuz Gölü Havzası'ndaki Tuz Üretim Miktarları (Ton) 
\ Yıl 
İ l ç e V 

Kaldırım 

Kayacık 
Yavşan 
Tuz Gölü 
Toplamı 

1996 

271.946 

813.469 
366.390 
1.453.801 

1997 

407.182 

908.221 
378.413 
1.695.813 

1998 

458.196 

597.055 
562.750 
1.619.999 

1999 

483.728 

404.145 
490.564 
1.380.436 

2000 

535.437 

472.468 
425.994 
1.435.899 

Kaynak: TEKEL Genel Müdürlüğü 

Madencilik Kanunu'ndan ayrı olarak, 11.12.1996 tarihinde karara bağlanan Tuz Kanunu ile tuz 
üretimi hükümet tarafından tekelleştirilmiştir. Bu karar, 26.6.2001 tarihli resmi gazetede, 3078 
sayılı Kanun Madde 6 ile "Ekler ve değişikliklerle ilgili yönetmelik ve "devlet tekeli dışındaki 
madenlerin işlenmesi" ile ilgili diğer kanunlar bundan böyle yürürlükten kaldırılmıştır" şeklinde 
ilan edilmiştir. Bu kanunun amacı, tuz madenlerini özel mülkiyetlere açmak yoluyla daha rekabet
çi bir ortam yaratmak ve düşük fiyatlara daha kaliteli ürünler temin edilmesini sağlamaktır. 

2.5.2 Bölgenin Sosyo-ekonomik Önemi 

Tuz Gölü Havzası'nda yaklaşık 45 adet tuz endüstrisi bulunmaktadır. Bunlardan 2/3'ü Şeref
likoçhisar'dadır. Tablo 5 Tuz Gölü Bölgesi'ndeki ilçelere göre tuz üretimini vermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 181) 



- 3 4 -

İki adet tuz madeni ve özel tuz kuruluşlarında toplam 1.300 kişi istihdam edilmiş durumdadır. 
Tablo 6, Tuz Gölü Havzası'nda çok sayıda insanın tuz üretimi endüstrisinde çalıştığını göstermek
tedir. Bu durum özellikle, ikamet eden insanların %75'inden fazlasının tuz endüstrisinde çalıştığı 
Şereflikoçhisar örneğinde açıkça görülmektedir. Tablo 7 ise tuz endüstrisi dışındaki endüstrilerde 
çalışan sayısını vermektedir. 

Tablo 5. Tuz Gölü Bölgesi'ndeki ilçelere göre tuz üretimi 
ilçeler 
Şereflikoçhisar 
Cihanbeyli 
Aksaray 
Kulu 
TOPLAM 

Üretim (ton) 
1,179,600 
232,000 
22,801 
480 
1,434,881 

Yüzdesi (%) 
82.21% 
16.17 
1.59 
0.03 
100 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-
TÇT, ÖÇKKB,2001. 

Tablo 6. Tuz endüstrisinde istihdam edilen tahmini çalışan sayısı 
Bölge 
Şereflikoçhisar 
Cihanbeyli 
Aksaray 
Kulu 
Toplam 

Direkt 
1.041 
243 
91 
2 
1.377 

Dolaylı 
347 
81 
30 
0 
458 

Toplam 
1.388 
324 
121 
2 
1.835 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-
TÇT,ÖÇKKB,2001. 

Tablo 7. Çalışan 
Konya 
5.953 
1.927 
398 
563 
1.481 
1.809 
1.283 
4.008 

sayısı (tuz endüstrisinde çalışanlar 
Kulu 
44 
49 
45 
0 
0 
0 
0 
0 

Cihanbeyli 
74 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 

tıariç) 
Altmekin 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Aksaray 
480 
600 
141 
18 
46 
267 
0 
1.323 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-
TÇT,ÖÇKKB,2001. 

2.5.3 Kamu İdaresi 
İdari Yapı 
Türkiye'de su ve sağlık sektörünün görev ve sorumlulukları çeşitli merkezi idari devlet 

daireleri, belediyeler ve diğer yerel idareler arasında yayılmıştır. İdari kurumlar ve Tuz Gölü çer
çevesinde verilen yetki ve sorumluluklar Tablo 8'de verilmiştir. 
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Yerel Yönetim 
Aşağıdaki kuruluşların ulusal ve merkezi hükümet düzeyde sorumlulukları bulunmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
1960 yılında kurulmuş olan Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Hükümet ve 

Yerel İdarelerin sektördeki yatırım planlarını incelemek ve onaylamakla yükümlüdür. DPT beş yıllık 
kalkınma planları ve her plan içerisindeki makro çevre politikasında dahil olmak üzere yıllık program
ları yürütme planlanmasında asıl gücü teşkil etmektedir. Aynı zamanda DPT, sektörel planlan, planlar 
ve projelerin talep ettiği büyük miktardaki finansmanı veya dış kaynaklı borçlanmayı onaylar. 

Tablo 8. Tuz Gölü üzerinde Kamu Kuruluşlarının Yetkileri 
Yi İKİ 
Özel Alanların Korunması 
Büyükşehir Belediyesi Yönetimi 
Normal Belediye Yönetimi 

Büyükşehir Su ve Atıksu Hizmetleri 

Köy Suyu ve Sanitasyon 

Su Kaynaklarının Planlaması ve 
Geliştirilmesi 
Içmesuyu ve Atıksu Planlaması, 
Tasarımı, Finansmanı ve İnşaat İşlerinin 
Denetimi 
Çevre Denetimi ve Kontrolü 

Su Kalitesinin Denetimi ve Kontrolü 

Tarımsal Çalışmalar ve Çiftçilik 

Tuz Madenciliği 

SORUMLU KURULUŞ 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Aksaray, Cihanbeyli, Şereflikoçhisar, 
Kulu Belediyeleri 
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(KOSKI) 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
(KHGM), Konya İl Müdürlüğü, Aksaray 
İl Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

İller Bankası Genel Müdürlüğü Devlet Su 
İşleri, Genel Müdürlüğü 

Çevre Bakanlığı, Konya İl Müdürlüğü, 
Aksaray İl Müdürlüğü 
Sağlık Bakanlığı, Konya İl Müdürlüğü, 
Aksaray İl Müdürlüğü 
Tarım Bakanlığı, Konya İl Müdürlüğü, 
Aksaray İl Müdürlüğü 
TEKEL 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-
TÇT, ÖÇKKB, 2001 

Hazine Müsteşarlığı 
Hazine Müsteşarlığı projelerin mutlak garanti oluşturarak dış kaynaklı borçlanmaya uygun 

olup olmadığını inceleme ve onaylama yetkisine sahiptir. Hazine garantisine başvurabilmek için, 
projenin, DPT tarafından onaylanmış olan belediyenin Yıllık Yatırım Programı'nın bir bölümünü 
oluşturması gerekmektedir. DPT'den onay alındıktan sonra Hazine projeyi değerlendirir, borçlanma 
şartlarını değerlendirir ve eğer uygun bulursa, garantörlüğünü ilan eder ve referans ve takip için 
krediyi Dış Krediler Kayıt Defteri'ne geçirir. Borçlu, belediyenin (proje yürütücü kuruluş) 
olabileceği gibi Hazine de olabilir. Hazine olması durumunda da borçları ödeme yükümlülüğü 
Belediye'ye aittir. 
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Devlet Su İşleri (DSİ) 
Devlet Su İşleri (DSİ) Enerji Bakanlığı'na bağlıdır. Su kaynaklarının planlaması ve yönetimi 

ile nüfusu 100,000'in üzerinde olan şehirlerde içmesuyu temininden sorumludur. 1954 tarihinde 
kurulmuş olan DSİ katma bütçeli bir kurumdur. Su kaynaklarının ıslahı ve sürdürülebilir kul
lanımının sağlanması, yüzey ve yeraltı sularının korunması DSİ'nin görevleri arasındadır. Uy
gulama çalışmalarını daha etkin şekilde yerine getirebilmek amacıyla DSİ'ye bağlı ve ülkenin 
tümünü kapsayan 26 adet bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 

iller Bankası 
Nüfusu 100,000'in altında olan küçük şehirlere içmesuyu getirilmesi ve büyük şehirlerin dışında 

tüm kentlerde kanalizasyon ve sanitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi (planlama, tasarım, ve yapım 
denetimi) ve finansmanı Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı olan İller Bankası sorumluluklanndandır. Ay
rıca İller Bankası, Maliye Bakanlığı'nın yerel yönetimlere tahsis ettiği devlet fonlarının tahsis edil
mesinden; nüfusa dayalı formül ile belediyeler arasında bölüştürülen vergi gelirlerinin (halen %5 
oranında olan vergilendirme) dağıtılmasından; ve belediye projelerine ayrılacak olan ödenek ve 
kredilerin belirlenmesinden sorumludur. Çoğunlukla içme suyu ve atıksu projeleri olmak üzere, İller 
Bankası 18 bölge müdürlüğü ve güçlü teknik kapasite ile proje geliştirme ve yapım işlerinin tüm yön
leriyle ilgilenmektedir. İller Bankası fonları merkezi hükümet tarafından tahsis edilmektedir. 

Kov Hizmetleri Genel Müdürlüğü CKHGM) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) kırsal alan

larda planlama, finansman ve inşaat işleri dahil olmak üzere su ve sağlık hizmetlerinden sorumludur. 
Sağlık Bakanlığı (SB) 
Sağlık Bakanlığı (SB) su kalite standartlarını belirlemek ve su kalitesinin kontrolünü ve denet

lemesini kaynağından ve dağıtımına kadar yapmakla sorumludur. SB'nin Türkiye'nin her ilinde 
kurulu bulunan il müdürlükleri yaptıklannı rasgele numuneleme ve laboratuvar testleriyle su 
kalitesini denetlemekte ve gözlemlemektedir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı 
Çevre ve Orman Bakanlığı çevre yasalannı yürütme ve uygulama ile yükümlüdür. Çevre ve 

Orman Bakanlığı çevre standartlarını belirleyip, kirlilikten koruma etkinliklerini İl Çevre Müdür
lükleri aracılığıyla düzenler. Ayrıca atıksuların alıcı ortamlara boşaltılması için ruhsat tahsis eder. 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) 
Çevre ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu olan ÖÇKKB, Bakanlar Kurulu'nun belirlediği ve 

bildirdiği Çevre Kanunu 9 Ağustos 1983 tarihli 9.Madde No. 2872 kanununa dayanarak özel çevre 
koruma alanlannda çevrenin ve doğal kaynakların korunması için tam sorumluluk üstlenmiştir. Eylül 
2000 tarihinde Tuz Gölü Bölgesi 13'üncü ve en son Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. 

ÖÇKKB'nin Özel Koruma Alanlarındaki sorumlulukları aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır: 
Çevrenin ve doğal kaynakların korunması için gereken tüm araştırmalar yapacak 
politika ve prensipleri, iyileştirici önlemleri belirlemek, ve bunlann uygulanmasını 
sağlamak; 

Her türlü ölçüdeki yeni imar planlarını ve projeleri onaylamak ve varolan planları yeniden 
düzenlemek: 
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Tesislerin yerleşim alanlarını belirlemek ve uygun arsa tahsis etmek; 
• Kullanım hakkı doğrudan ÖÇKKB'ye geçecek olan kamuya ait rekreasyon alanları ve 

plajları (özel mülkiyet olmayanlar) işletmek veya taşeronluk yoluyla hizmetleri temin 
etmek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Türkiye'deki turizm sektörünün ve turistik hizmetlerinin tanıtımı ve koordinasyonu Kültür ve 

Turizm Bakanlığının temel sorumluluklanndandır. Bu bakanlığın diğer bir sorumluluğu ise içme suyu, 
atıksu ve katı atık bertarafı dahil olmak üzere turistik alanlardaki destekleyici altyapının oluşturulmasıdır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sulama dahil olmak üzere Türkiye'de tarımın gelişimini destek
lemek ve koordinasyonunu yapmak ile yükümlüdür. Tarım faaliyetlerini denetlemek ve tarımda 
verimliliği artırmak için çiftçilerin eğitilmesini öngören Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın il müdür
lükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda kullanılan gübreler, diğer kimyasallar ve bunların en az negatif 
etki ile alıcı ortama güvenli bir şekilde boşaltılması da göz önünde tutulmaktadır. Ayrıca, toprak 
verimliliğini geliştirmek için kullanılan atıksu arıtma çamuru Tarım Bakanlığı tarafından da in
celenmekte ve buna göre de çiftçiler eğitilmektedir. 

2.6 Planlanan Endüstriyel Faaliyetler 
2.6.1. Organize Sanayi Bölgeleri 
Konya 
Konya Belediyesi'ndeki II ve III no'lu Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Konya-Ankara ve 

Konya-Aksaray karayolları arasında kurulmuş olup, il merkezinden 20 km. Uzaklıkta bulunmak
tadır. Bu iki OSB birbirine komşu durumdadır. II no'lu OSB'de bulunan endüstrilerin çoğu faal hal
de bulunmakta, ancak III no'lu OSB'nin parsellerinin yarısı henüz tahsil edilmemiş durumdadır. III 
no'lu OSB'de bulunan endüstrilerin yaklaşık % 10'u faal halde olup, yaklaşık %30'u tasarım 
aşamasındadır. Bu alanlardan toplanan atıksular Konya Ana Tahliye Kanalı'na ulaşan Tumosan 
Kanalı'na deşarj edilmektedir. Bu alandaki yağmursuları ayrı olarak toplanmakta ve aynı kanala 
verilmektedir. OSB'ler kendi AAT'lerine sahip olmakla yükümlü olmalarına rağmen bu konuda 
henüz herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. 

Konya Merkezi'nde bulunan IV no'lu OSB'nin 1998 ile 2004 yılları arasında yapılması plan
lanmaktadır. Burası II no'lu OSB'ye bitişik olacak ve 450 ha'lık bir alan kaplayacaktır. Buranın par
selasyonu henüz tamamlanmamıştır. 

Aksaray 
Aksaray Merkezi'nde bulunan I no'lu OSB'nin tamamlanmasından sonra II no'lu OSB'nin 

kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Bu OSB halen planlama aşamasındadır. 

Kulu 
Kulu OSB Yazıçayır (Çöpler Köyü'nün doğusu) civarlarında kurulmuş olup, ilçe merkezinden 

16 km. uzaklıkta ve 400 ha'lık bir alan kaplamaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu bölgeyi 1997 
yılında yatırım programına almıştır. İlk saha seçimi 1997 yılında gerçekleştirilmiş, 1999 yılında İl 
Sağlık Müdürlüğü saha seçimini kesinleştirerek koruma şeridini tanımlamıştır. OSB alanı içindeki 
bazı parseller otlak olarak sınıflandırılmış olup, bu durumunu değiştirmeye yönelik prosedürler dev
reye sokulmuştur. Belediye 2001 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurmuştur ve ilgili çalış
malar halen sürdürülmektedir. OSB'ye ek olarak küçük bir sanayi sitesi de halen inşaat halindedir. 
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Şereflikoçhisar 
Şereflikoçhisar OSB'sinin 1998 ile 2004 yılları arasında inşa edilmesi planlanmıştır. Bölge, 300 

ha'lık bir alanı kaplayacaktır. 1998/1999 döneminde, saha seçimi ve kamulaştırma çalışmaları 
tamamlanmış, ancak tahsis işlerindeki eksiklikler sebebiyle çalışmalar durmuştur. 

Tuz üreticilerini ilçe dışına taşımak amacıyla Tuz Üreticileri Kooperatifi tarafından Tuz 
Üreticileri Sitesi inşaatına başlanmıştır. Site, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı'nda Tuz Gölü 
sınırlarına yakın bir yerde Şereflikoçhisar'ın kuzey kesimindedir. Sitenin konumuna ilişkin anlaş
mazlıklar sebebiyle inşaat durdurulmuştur. 

2.6.2 Diğer faaliyetler 
Aksaray Havaalanı 
Aksaray'da, Yenikent'in güneyinde bulunan bir alanda havaalanı için girişimlerde bulunulmuş

tur. Ancak, proje henüz olgunlaşmamıştır. 
BOTAS Yeraltı Doğal Gaz Deposu 
Tuz Gölü Havzası Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinin amacı, genel olarak, konut sektörün

deki doğal gaz talebinin artmasına bağlı olarak gelecekte meydana gelecek mevsimsel dalgalan
maları karşılamaktır. Bu kapsamda, Tuz Gölü Havzası içersinde yer yüzeyinin ortalama 1150 m al
tındaki tuz tabakalarının arasına doğal gazın depolanması planlanmaktadır. 

Projenin BOTAŞ tarafından Aksaray ili merkez ilçeye bağlı Sultanhanı Belediyesinin yaklaşık 
17km güneyinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Önerilen proje sahası Tuz Gölü'nün güney 
kesiminde yer almakta olup, sahanın göle en yakın mesafesi yaklaşık 40 km dir. 

Ülke çapında özellikle yaz aylarında ortaya çıkan kullanım fazlası doğal gaz, proje sahasının 
yaklaşık 14 km. kuzeyinden geçen Doğu Anadolu Gaz Ana İletim Hattı'nın, Kayseri-Konya-Sey-
dişehir kısmından bir branşman yardımıyla alınarak, tuz domlarında yaratılacak boşluklarda 
(mağara veya kaverna) depolanacaktır. 

Proje kapsamında kullanılacak tuz tabakası, yeryüzünün yaklaşık 700m ve daha altındaki 
seviyelerde mevcut olup, kalınlıkları 700 m ile 1500 m arasında değişmektedir. Doğal gazın 
depolanması amacıyla dünyada yaygın olarak kullanılan tuz tabakalarının eritilmesi (liç) yöntemi 
uygulanacaktır. İlk etapta 12,5-15 yıl süresince gerçekleştirilecek olan işlem sonucunda, her birinin 
hacmi yaklaşık 500.000m3 olan toplam 10 adet kaverna oluşturulacaktır. 

Yeraltında depolama amacıyla kullanılacak olan tuz tabakaları tatlı su kullanılarak eritilecek ve 
böylelikle doğal gaz depolamak için gerekli boşluklar oluşturulacaktır. Su ihtiyacı bölgedeki yer al
tı su rezervlerinden sağlanacaktır. Eritme işlemi (liç) sonucunda oluşan tuzlu suyun (eriyik) ise Tuz 
Gölü'ne deşarj edilmesi planlanmaktadır. 

Bu tip depolama projelerinin ekonomik ömürleri en az 50 yıl olarak hesaplanmaktadır. 
3. TUZ GÖLÜ HAVZASINDAKİ KİRLİLİK KAYNAKLARI 
3.1 Nehir ve Derelerden Kaynaklanan Kirlilik Kaynakları 
Tuz Gölü'ne ulaşan belli başlı yüzey suları arasında, kuzeydoğudaki Peçenek Deresi, güney

doğudaki Aksaray Tl Tahliye Kanalı, ve güneybatıdaki Konya Ana Tahliye Kanalı sayılabilir. Diğer 
dereler ise, Cihanbeyli boyunca akan İnsuyu Deresi ve Kulu yakınlarındaki Değirmenözü Deresidir. 
Ancak, İnsuyu Deresinin suyu bir gölete çevrildiğinden ve Değirmenözü Deresi de Düden Gölüne 
boşaldığından, her iki derenin de Tuz Gölü ile direkt bir bağlantısı yoktur. Su kalitesi ile en ilgili 
faktör, Konya'nın arıtılmamış atıksuyunu ihtiva eden Ana Tahliye Kanalı'dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 181) 



- 3 9 — 

Ana Tahliye Kanalı 
Konya Ana Tahliye Kanalı boyunca su kalite analizi ile ilgili çalışmalar 7 örnekleme noktasın

da 1979 yılında başlatılmıştır. Sonradan örnekleme noktalarının sayısı 4'e düşürülmüştür. Bu 4 nok
tadan alınan numunelerle analizlere halen devam edilmektedir. Bu noktaların yerleri; Apa Barajı 
çıkışı, 1 No'lu Terfi Merkezi Girişi, Tutupbeli Tüneli çıkışı ve Gölyazı Köprüsü'dür. Ölçümlerin bir
çoğu. gerek kanala su pompalanmamasından, gerekse sulama için su çekilmesinden dolayı eksiktir. 
Kanalın uzunluğu 103,5 km olup azaltılan eğim, kanaldaki kendi kendine temizleme olayını, dik
kate alınması gereken bir hale getirmektedir. Konya'nın evsel ve endüstriyel atıksuyu Ana Tahliye 
Kanalı'nın Keçeli koluna boşalmaktadır. Bu kol, 1 No'lu Terfi Merkezi'nden önce Ana Tahliye 
Kanalı'na bağlanmaktadır. Bunun etkisi, Apa Barajı çıkışındaki ve 1 No'lu Terfi Merkezi'ndeki 
analiz sonuçları kıyaslandığında görülebilir (Bkz. Tablo 9). Bu tablodan, organik madde ve besin
lerdeki artışla birlikte toplam çözünmüş katı miktarındaki artış rahatlıkla görülebilir. 

Apa Baraj ı'ndaki ortalama değerler, bu sınıflandırmaya göre değerlendirilecek olursa, TDS, 
NH3-N, NO3-N, BOİ5 ve KOÎ değerlerinin Sınıf I- Yüksek Kaliteli Su kapsamına girerken, ÇO ve 
PO4 değerlerinin Sınıf II-Az Kirlenmiş Su kapsamında oldukları görülmektedir. Yalnızca NO2-N 
değerleri Sınıf III -Kirli Su kapsamında görülmektedir ki, gübre ihtiva eden Konya-Çumra sulama 
projelerinin tahliye sularıyla olan ilişkilerden dolayı bu da beklenebilecek bir sonuçtur. 

1 No'lu Terfi Merkezi girişindeki parametreler çoğunlukla Sınıf IV-Çok Kirli Su kapsamın
dadır. Bu da. Konya'nın atıksularından meydana gelen kirliliğin açık bir kanıtıdır. 

Tablo 9. 2000 yılında Apa Barajı Çıkışında alınan numune analizleri sonuçları 
BOİ> İ KOİ 

Apa Barajı Çıkışı (2000) 

Ortalama 
(mg/1) 
Maksimum 
(mg/1) 

2,80 

3,80 

11,32 

17,90 

Giriş Pompa İstasyonu N° 1 (200 

Ortalama 
(mg/1) 
Maksimum 
(mg/1) 

275,3 

359,0 

408,3 

524,0 

TDS' | ^ " 1 

219,0 

252,0 

7,73 

8,20 

0) 

1239,0 

1541,0 

0,0 

0,0 

N t t a * 

0,08 

0,15 

9,84 

30,51 

NO2-N 

0,03 

0,07 

0,42 

1,20 

ÎWfc-Ni 

1,01 

2,76 

0,67 

1,17 

0-PO4 î 

0,16 

0,39 

7,67 

8,20 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-
TÇT,ÖÇKKB,2001. 

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Konya Ana Tahliye Kanalı, Tutupbeli Tüneli 
Çıkışı ve Gölyazı Köprüsü'nde yürütülen su kalite analizlerinin sonuçları Tablo 10'da özetlenmiştir. 
Bu veriler sonucunda. Tutupbeli Tüneli ve Gölyazı Köprüsü arasında (yaklaşık 103,5 km) KOİ, 
BOİ5, NH3-N, NO2-N. NO3-N, ve 0-PO4 gibi parametrelerin konsantrasyonlarının azaldığı, ve TDS 
ve ÇO konsantrasyonlarının ise arttığı görülmektedir. Bunun sebepleri, aşağıdakiler ile açıklanabilir: 
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• Kanal boyunca kendi kendini temizleme, 

• Kanala seyrelmeye sebep olan yüzeysuyundan kaynaklanan tatlısu girişi, 

• Kanaldaki suyun sulama amaçlı kullanımı, 

• Çökelme ve absorbsiyon. 

Aksaray Tl Tahliye Kanalı 

Aksaray Tl Tahliye Kanalı, Tuz Gölü'ne giden diğer bir yüzey suyudur. Tahliye kanalına ait su 
kalite analizi Tablo 10'da verilmektedir. Ortalama değerlere göre su kalitesi; TDS, KOİ ve ÇO değer
leri için SınıflI - Az Kirli Su, BOİ5 için Sınıf III - Kirli Su, ve NH3-N, N02-N ve P 0 4 için Sınıf 
IV-Çok Kirli Su olarak değerlendirilebilir. NH3-N ve NO2-N ile ilgili düşük nitrat konsantrasyon
ları, arıtılmamış atıksuyun kanalda çözülmeye uğradığını göstermektedir. Bu rakamlar, Aksaray'da 
bulunan iki adet atıksu arıtma tesisinin işletilmediğini veya verimsiz çalıştıklarını da göstermektedir. 

Peçenek Deresi 
Peçenek Deresi herhangi bir çevirme olmaksızın direkt olarak Tuz Gölü'ne boşalmaktadır. Dere 

üzerinde baraj bulunmamakta olup, dere suyunun kullanımını öngören herhangi bir sulama projesi 
de şu ana kadar planlanmamıştır. DSİ, suyu Şereflikoçhisar ilçesine su temininde ve planlanan 
tarımsal alanlarda (sulama projeleri) kullanılmak üzere, Peçenek Barajı'nın inşaatını planlamak
tadır. Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 1997 ve 1998 yıllarında, Peçenek Deresi 
üzerindeki Peçenek Barajı Ekseni öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen su kalite analizlerinin 
sonuçları Tablo 11 'de verilmektedir. Ortalama su kalite değerleri dikkate alındığında, dere, Sınıf II-
Az Kirli Su olarak sınıflandırılabilir ki, bu da Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği "İç Su Kaynak
larının Sınıflandırılmasında Kullanılacak Kalite Kriterleri'ne" göre, uygun bir arıtma sonrasında iç
me suyu olarak kullanılabileceği anlamına gelmektedir. 

İnsuyu Deresi 
Cihanbeyli ilçesinin atıksuyu dere yatağına boşaltılmakta ve Tuz Gölü civarındaki bataklık bir 

alana ulaşmaktadır. Bu, Konya Ana Tahliye Kanalı'ndaki gibi direkt bir boşaltım olmasa da, arıtıl
mamış atıksu, Tuz Gölü yakınında bulunan yeraltısuyu kirliliğine katkıda bulunmaktadır. 

Değirmenözü Deresi 
Düden Gölü'ne ulaşan tek yüzey suyu, batıdaki Değirmenözü deresidir. Dere ile ilgili su 

kalitesi verisi mevcut değildir. Ancak, Kulu ilçesinde atıksu arıtma tesisi bulunmaması sebebiyle, 
ilçenin atıksuyu deşarjı vasıtasıyla göldeki kirliliğe katkıda bulunulduğu açıktır. Şu anda, Kulu atık-
suyunu Düden Gölü'ne taşıyacak yeni bir kanalizasyon hattı inşaat halindedir. Şu ana kadar, hem 
Ana Tahliye Kanah'nda hem de Tuz Gölü'nde farklı kurumlar tarafından çeşitli ağır metal ve zirai 
ilaç analizleri gerçekleştirilmiştir. TEKEL'in ham tuz numuneleri üzerinde sürekli olarak ağır metal 
ölçümleri yaptığı, ve analiz sonuçlarına göre ham tuzda bulunan ağır metal miktarlarının izin 
verilebilir değerlerin çok altında olduğunun (FAO/WHO Gıda Standartları) görüldüğü belirtilmiş
tir. Ham tuz ve işlenmiş tuzdaki ağır metal ve zirai ilaç artıklarının sınır değerlerin çok altında ol
duğunu destekleyen başka ölçümler de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ham tuzda ve tahliye 
kanalında bulunan cıva miktarlarına ilişkin çeşitli analizler yapılmış, ancak sonuçlar, cıva değer
lerinin sınır değerlerin altında olduğunu göstermiştir. Ancak, bu ağır metal ve zirai ilaç atıklarının 
adsorbsiyon vasıtasıyla çökeltilerde, özellikle de Ana Tahliye Kanalı'nın Tuz Gölü'ne boşaldığı nok
tada oluşan deltada daha yoğun şekilde bulunabileceği dikkate alınmalıdır. 
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Tablo 10. Konya Ana Tahliye Kanalı ve Aksaray Tl Tahliye Kanalı'ndaki Su Kalitesi 

Yeri 

Konya Ana 
Tahliye 
Kanalı 

Tutupbdi 
Tüneli 
Çıkışı 

Gölyazı 
Köprüsü 

Aksaray T1 Tahliye 

Kanalı 

BOI5(mg/l) 

ortalama) 

79,96 

26,68 

11,32 

Mac. dağar 
Haziran 
199Td» 
Göztenmışür. 
(195) 

Mac. değer 
Ağustos 
1997'de 
Gûztonmijtir 
(155) 

Macdeğer 
Haziran 
1996'da 
Göztanmistir 
(37) 

KOI(mgrl) 

(ortalama) 

149,94 

71,18 

47,48 

Macdeğer 
Haziran 
1997'de 
Gözlanmistir 
(330) 

Mac değer 
Ağustos 
1997'de 
Otatemrt»» 
(320) 

Mac değer 
Ağustos 
1997'de 
OtahMrij» 
(128) 

ÇO(mg7!) 

(ortalama) 

3,84 

5,77 

6,51 

Mac. değer 
Mayıs 
1993te 
Göztorenisjir 
(8.9) 

Mat değer 
Nisan 
1996'da 
Gözlenmiştir 
(7.5) 

Mat değer 

2000'de 
Gözlenmijtir 
(8.6) 

NH3-N(mg/I) 
(ortalama) 

7,71 

4,92 

2,03 

Macdeğer 
Haziran 
2000'de 
Gözlenmiştir 
(36.3) 

Mat değer 
Haziran 
1999da 
Gözlenmiştir 
(18.15) 

Mac değer 
Ağustos 
1997'de 
Gözlenmiştir 
(8.75) 

N02-N(mg/I) 
(ortalama) 

0,36 

0,14 

0,12 

Mac değer 
NnrMax 
1999-da 
gtalMnif(4.58) 

Mac değer 
Nisan 
1999da 
tu*** {t) 

Mac değer 
Aral* 
1997'de 
Gözftsnmıştir 
(043) 

NOJ-N(mgl) 

(ortalama) 

2,28 

1,37 

1,25 

Mac değ 
Nisan 
1996'da 
gözlenmi 
(8.67) 

Mac değ 
EyM 
1997'de 
Gözlenm 
(4.74) 

Mac dağ 

1996'da 
GöztonrnB 
(2.63) 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-TÇT, ÖÇK 

BOÎ5 
KOI 
ÇO 
NH3-N 
N02-N 
o-P04 

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (5 günlük) 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
Çözünmüş Oksijen 
Amonyak Nitrojeni 
Nitrit miktarı 
Ortofosfat miktarı 
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3.2 Evsel Kirlilik Kaynaklan 
Tuz Gölü alt-havzasındaki nüfusun yalnızca %39'u kanalizasyon sistemine bağlı durumdadır. 

Geri kalan nüfus ise genellikle fosseptikleri kullanmakta olup, atıksulannı yüzey sularına veya 
arazilere deşarj etmektedirler. Kanalizasyon sistemlerini tamamlayan yerleşim birimleri Aksaray, 
Şereflikoçhisar ve Cihanbeyli'dir. Aksaray'ın atıksuları iki ana toplayıcı ve iki adet faaliyet dışı arıt
ma sisteminden geçerek Tl Aksaray Tahliye Kanalı vasıtasıyla Tuz Gölü'ne ulaşmaktadır. Şeref
likoçhisar'daki kanalizasyon sistemiyle ilgili olarak da, sadece Yeşilova bucağının kanalizasyonu 
bulunmamaktadır. Yeşilova'da birkaç ev hala fosseptik kullanmaktadır. Cihanbeyli kanalizasyon 
şebekesi nüfusun %95'ine hizmet vermektedir. Buradaki atıksular doğrudan Cihanbeyli Göleti'ne 
gitmekte ve sulama amaçlı kullanılmaktadır. 

Kulu'da ise halkın %70'i fosseptikleri kullanırken, diğerleri kanalizasyona bağlı olsa da, her iki 
sistemde de atıksular sonuçta Düden Gölü'ne gitmektedir. Ağaçören dışında kalan Altınekin, Eskil 
ve Gülağaç gibi küçük belediyeler kanalizasyon şebekesine sahip olmayıp, Ağaçören de dahil hep
si atıksulannı arazilere veya kuru derelere boşaltılmaktadır. 

Tablo 12 Ana Tahliye Kanalı'ndan Tuz Gölü'ne giden tahmini kirlilik yüklerini vermek
tedir. Tablo 14 ise dört mevsim için, mevcut durum ve Konya AAT inşaatından sonraki durum için 
günlük ortalama BOİ, azot ve fosfor yükleri sunulmaktadır. Bu verilerden, en fazla yüklere, kanal 
debisinin maksimum ve düşük sıcaklıktan dolayı kendi kendini temizleme işleminin minimum ol
duğu kış ve ilkbahar aylarında rastlandığı görülmektedir. 

Tablo 12. Ana Tahliye Kanalı'ndan Tuz Gölü'ne giden tahmini kirlilik yükleri 
Mevsimler i Yıllık debi j Mevcut durumdaki! Konya Atıksu Arıtma i 

i yüzdesi [ ortalama yük | Tesisi - inşaatından! 
j(%) '; (ton/gün) | sonraki ortalama yük j 

j Konya (ton/gün) 

Kış 

İlkbahar 
Yaz 
Sonbahar 

37 ' 

47 
9 
7 

BOİ ! 

26,3 
10,4 

2,1 
3,1 

Ktop : 

5,3 
6,0 

1,1 
0,9 

Ptop ! 

1,3 
1,6 
0,2 
0,2 

BOİ J 
13,6 
2,5 

1,3 
1,5 

Ntop 
5,3 
6,0 
0,6 
0,9 

Ptop ; 

1,2 
1,6 
0,1 
0,2 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-
TÇT,ÖÇKKB,2001. 

Kanalizasyon ve atıksu arıtımı 
Konya 
Havzada en büyük kirliliği Konya şehrinin evsel ve endüstriyel atıksuları oluşturmaktadır. Bu 

sorunun önüne geçilebilmesi için Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılmış ve fizibilite kapsamında incelenerek 
son haline getirilmiştir. Tesisin inşaatı için KOSKİ Genel Müdürlüğünce uluslararası ihaleye çıkıl
mıştır. Bu tesisin inşaatının büyük çoğunluğu İspanyol Hükümetince ve OECD tarafından kar
şılanacak olan düşük faizli kredi kullanılarak yapılması planlanmaktadır. KOSKİ tarafından ihale 
tamamlanmış, ilgili sözleşme imzalanmıştır. İspanyol Hükümetinin sözleşmeyi onaylamasını 
takiben inşaata yönelik çalışmalara başlanacağı bilinmektedir. 
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Aksaray 

Aksaray'da kanalizasyon şebekesi inşaatı ve bununla ilgili kollektör hatları tamamlanmıştır. 
Aynı zamanda İller Bankası finansmanı ile iki adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) (kuzey ve güney 
AAT) inşa edilmiştir. Arıtma prosesi stabilizasyon havuzları esasına dayandırılmıştır. Ancak, kötü 
işletme ve bakımsızlık sonucunda Kuzey AATye ait havuzlar bitki ve sazlarla dolmuş olup, işlev
sel şekilde çalışmamaktadır. Bunun yanında güney AAT ise tamamen devre dışı kalmıştır. Etkin bir 
arıtma gerçekleştirilmesi için AAT'lerin tasarımı revize edilmiş ve uygulama projeleri Özel Çevre 
Koruma Kurumu tarafından hazırlatılmıştır. 

Kulu 

Kulu ilçesi kanalizyon şebekesinin uygulama projesi hazırlanmış ve İller Bankası tarafından 
2000 yılında onaylanmıştır. İnşaatına 2001 yılında başlanmış olup halen devam ermektedir. Atık-
sular tek bir kollektör tarafından toplanacak ve Düden Gölü'ne ulaşan Değirmenözü Deresine deşarj 
edilecektir. İller Bankası ilk olarak 1994 yılında Atıksu Arıtma Tesisinin (AAT) ön tasarımını hazır
lamıştır. Ancak, hem hesaplanan atıksu debisinde hem de seçilen arıtma sisteminde modifikasyon
lar gerekmesinden dolayı, kanalizasyon sistemi etüdü çerçevesinde bulunan saha seçimiyle birlikte 
AAT'nin ön tasarımı revize edilmiştir. Tesisin seçilen arıtma prosesi uzun havalandırmalı aktif 
çamur sistemidir. Hazırlanan kanalizasyon sistemi projesi çerçevesinde, toplanan atıksular arıtıldık
tan sonra Düden Gölü'nün kirlenmesini önlemek amacıyla dereye verilecektir. Ancak, Belediye'nin 
mali problemlerden dolayı uygulama projelerinin hazırlanmasına ve AAT inşaatına henüz baş
lanamamıştır. Belediye, kendi kaynaklarının yetersizliğini göstererek, AAT inşaatı için kaynak 
temin etmesi amacıyla OÇKKB'ye resmen başvurmuştur. Atıksu Arıtma Tesisine ait uygulama 
projeleri Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından hazırlatılmıştır. 

Cihanbeyli 

Cihanbeyli ilçesinin yaklaşık % 95'i kanalizasyon sistemine bağlı durumdadır. Ancak, burada 
AAT bulunmamakta, ve toplanan atıksular çeşitli deşarj noktalarından adeta bir açık kanal işlevi 
gören İnsuyu Deresi'ne deşarj edilmektedir. Cihanbeyli'nin membasında ise, İnsuyu Deresi'nden 
gelen sular Cihanbeyli Göleti'ne çevrilmektedir. Dereye deşarj edilen atıksuların yarattığı kötü 
kokuları önlemek amacıyla, göletin regülasyon yapısının kapaklarını açmak suretiyle dereye iki haf
tada bir su basılmaktadır. İller Bankası, tüm deşarj noktalarından geçen bir kollektör projesi hazır
lamıştır. Bu kollektör İnsuyu Deresi'ne paralel gitmekte ve ilçe merkezinin dışında kalan bir nok
tadan suları İnsuyu Deresi'ne deşarj etmektedir. Ancak, mali sorunlardan ötürü Belediye ne bu kol-
lektörü inşa edebilmiş, ne de AAT ile ilgili ilave çalışmalar yapabilmiştir. Atıksu Arıtma Tesisine 
ait uygulama projeleri Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından hazırlatılmıştır. 
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Şereflikoçhisar 
Şereflikoçhisar ilçesinde, işlevsel durumda bir kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Toplanan 

atıksular, tasarımı 1988'de İller Bankası tarafından yapılan ve 1991 yılında faaliyete geçen Atıksu 
Arıtma Tesisinden (AAT) geçmektedir. Tesis, 10 adet stabilizasyon havuzundan oluşmaktadır. 
Bakım ve işletme yetersizliğinden dolayı bazı havuzlar sediman ve sazlıklarla dolmuş durumdadır. 
Bu nedenlerle, tesis devre dışı kalmıştır. Bunun yanında, AAT'nin çıkış suyunu kuru bir dereye 
deşarj etmesi için inşa edilen 8 km.lik deşarj hattı zarar görmüştür. Bu durum, tesisin komşuluğunda 
atıksu gölleşmelerinin oluşmasına yol açmıştır. Belediyenin AAT'yi faal hale getirme yönünde herhan-
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gi bir çabası bulunmamaktadır. Etkin bir arıtma için bu AAT'nin tasarımı revize edilmiş ve uy
gulama projeleri Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından hazırlatılmıştır. 

Eskil 
Eskil Belediyesi 20.000 nüfusa sahip olmasına rağmen, ilçe merkezinde yalnızca 5.000 kişi 

yaşamaktadır. Geri kalan nüfus, belediyeye bağlı köylere dağılmış durumdadır. İller Bankası, ilçe 
merkezinin kanalizasyon sistemi ve toplayıcı tasarımlarını finanse etmiştir. 

3.3 Katı Atıklardan Kaynaklanan Kirlilik 
Evsel Katı Atıklar 
Tablo 14 Belediye mücavir alanları içinde ve dışında kalan nüfuslara göre ilçeler bazında 

oluşan evsel katı atık miktarlarını vermektedir. 
Tablo 14. Belediye mücavir alanları içinde ve dışında kalan nüfuslara göre ilçeler bazında 

oluşan evsel katı atık miktarları (t/yıl) 
§§||§|I|| 

| |§|| | | | | | | | | l l | i l | | | | | | | | 
İ İ İ İ 1 İ İ İ İ İ İ 

Konya 

Aksaray 

Ankara 

Âİtınekin 
Cihanbeyli 
Kulu 
Konya 
Karatay 
Selçuklu 
Agaçören 
Aksaray 
Eskil 
Gülağaç 
Güzelyurt 
Şereflikoçhisar 

3.138 
10.742 
7.646 
-
37.298 
77.162 
1.319 
34.902 
5.312 
2.930 
1.344 
10.959 

182 
3 3 6 
586 

-
4 7 6 
308 
262 
1.160 
129 
201 
152 
229 

3.320 
11.078 
8.232 
323.442 
37.773 
77.469 
1.581 
36.062 
5.441 
3.131 
1.495 
11.188 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, ÖÇKKB, 2001 

Tıbbi Katı Atıklar 
Tablo 15, havzadaki hastane ve bunların mevcut toplam yatak sayılarını göstermektedir. En önem

li hastaneler Konya Büyükşehır Belediyesi'nde (Meram, Karatay ve Selçuklu) bulunmaktadır. Devlet 
İstatistik Enstitüsü (DİE); toplam 421 hastane arasından 34 pilot hastanede 7 gün 24 saat boyunca has
tane içinde yapılan ayıklama analizleri aracılığıyla tıbbi atık kompozisyonunu belirlemek amacıyla 
Haziran ayında bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın sonuçları Tablo 16'da verilmektedir. 

Tablo 1 5. Tuz Gölü ÖÇK Bölgesinde bulunan hastanelerin yatak kapasiteleri 

Ankara 

Konya 

Aksaray 

Şereflikoçhisar 
Karatay 
Meram 
Öelçuklu 
Cihanbeyli 
Kulu 

Aksaray 

Agaçören 
Eskil 
Gülagaç 
Güzelyurt 

TOPLAM 

Şereflikoçhisar 
Karatay 
Meram 
Selçuklu 
Cihanbeyli 
Kulu 
Aksaray 
Sultanhanı 
Agaçören 
Eskil 
Gülagaç 
Güzelyurt 

|||^||i|^^ili|İi:|i||||l|l 

1 
4 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
24 

45 
1305 
1153 
3 5 0 
50 
391 
10 
60 
30 
50 
50 
3694 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-TÇT, 
ÖÇKKB, 2001. 
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Tablo 16. DİE tarafından belirlenen tıbbi atık kompozisyonu 

Yatak Araştırmaya dahîl Vatak-Mşi basma dîişc» katı atık 
ola» hastane sayısı (kg/yatak/gö») 

Tıbhi Kml Cîer* ' Topistnt 
tatzitnifatbtUr 

-50 
51-100 
101-200 
201-400 
401+ 

14 
10 
4 
3 
3 

2,01 
2,13 
2,04 
1,88 
1,81 

0,65 
0,65 

0.41 
0,31 
0,27 

0,28 
0,11 
0,09 
0,14 
0,03 

2,94 
2,89 
2,54 
2,33 
2,11 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-TÇT, 
ÖÇKKB.2001. 

Endüstriyel Katı Atıklar 

Havzada, Şereflikoçhisar ve Cihanbeyli'de bulunan ve Kulu ile Aksaray'a kadar da genişleyen 
tuz işleme tesisleri bulunması bakımından tuz endüstrisi özel bir yer tutmaktadır. Cihanbeyli'deki 
tuz üreticilerine göre tuz çamurları çoğunlukla mineral sedimentlerden oluşmakta ve %10'a kadar 
tuz içerebilmektedirler. Çamur miktarı üretilen tuzun %1'i olarak hesaplanmıştır. Tuz üretim 
verilerine göre hesaplanan tuz çamuru üretimi Tablo 17'de gösterilmektedir. 

Tablo 17. Tuz çamuru miktarları t/yıl 

Şereflikoçhisar 
Cihanbeyli 
Aksaray 
Kulu 

5796 
2230 
228 
5 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-TÇT, 
ÖÇKKB,2001. 

Alandaki en önemli endüstriyel sektörler gıda endüstrisi ve metal olmayan mineral üretimidir. 
Bunlardan kaynaklanan atık tipleri ise Tablo 18'de gösterilmektedir. Tuz çamuru hariç toplam en
düstriyel atığın ortalama % 5,7'si tehlikelidir. Tehlikeli atıklar öncelikle kimya endüstrisinde 
(kömür, kauçuk ve plastik ürünler), sonra da temel metal endüstrisinde üretilmektedir. Kimya sek
törü Konya Havzası'nda geniş bir yayılım göstermese de temel metal endüstrisinin Konya Büyük-
şehir Belediyesi'nde bir miktar önemi bulunmaktadır. Ürettikleri tehlikeli atıkların kayıtlarını yap
ması ve bunların toplama, taşıma bertarafı için taşeron tutması gereken endüstrilerin tehlikeli atık 
yönetimine ilişkin yönetmelik uygulamaları hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

4. ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI (ÖÇKKB) TARAFINDAN 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 13.11.1989 tarih ve 20341 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 383 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname uyarınca, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanların sahip olduğu çevre 
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değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların 
koruma ve kullanma esaslannı belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve 
plan kararlarını revize etmek ve resen onaylamak yetkisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına 
verilmiştir. 

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yöre halkının 
refahını temin amacıyla, yerel yönetimlere destek kapsamında; kentsel atıkların yerinde arıtılarak, 
modern katı atık tesislerinin kurulmasıyla göldeki kirliliğin önlenmesi; Tuz Gölü ve bağlı göllerin 
oluşturduğu sulak alan sisteminin korunması, seviyesi son yıllarda çok azalan yer altı sularının sür
dürülebilir yönetiminin sağlanması, buna bağlı olarak topraktaki çoraklaşmanın giderilmesi ve 
dolayısıyla tarım ve hayvancılığın desteklenerek yöre halkının kalkındırılması ve doğal değerlerin 
tahrip edilmeden muhafazasının sağlanması amacıyla 12 Özel Çevre Koruma Bölgesine ilaveten, 
14.09.2000 tarih ve 2000/1381 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca Tuz Gölü Havzası da Özel Çevre 
Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş, karar 02.11.2000 tarih ve 24118 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. Ek-l'de Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları ve koordinatları 
verilmiştir. 

Havza için büyük tehdit oluşturan sorunların çözülmesi amacıyla yapılan çalışmalara Tuz Gölü 
Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması ile 2001 yılında başlamıştır. 

Tablo 18. Endüstriyel faaliyetlerin ana dallan ve alanda oluşan katı atık çeşitleri 
İmalat Sanayi 

Yiyecek ve İçecek imalatı 

Tekstil, giyim kuşam ve deri 
endüstrileri 

Ahşap ve ahşap ürünleri imalatı 

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, 
basım ve yayınlama 

Kimyasallar ve kimyasal, petrol, 
kömür, kauçuk ve plastik ürünleri 
imalatı 

Petrol ve kömür ürünleri haricindeki 
metal olmayan mineral ürün imalatı 

Metal ürünler, makine ve 
ekipmanları imalatı 

Oluşan Atıklar 

i- gıda endüstrisinden kaynaklanan atıklar 

ii- kimyasal imalatından kaynaklanan atıklar (kül 
ve metal külü dahil) 

i- pamuk, yün, sentetik tekstil ve deri atıkları 

ii- kimyasal imalatından kaynaklanan atıklar (kül 
ve cüruf dahil) 

Mobilya dahil ahşap ve ahşap ürünleri imalatından 
kaynaklanan atıklar 

Kağıt endüstrisinden kaynaklanan atıklar 

i- gıda sanayimden kaynaklanan atıklar 

ii- kimyasal imalatından kaynaklanan atıklar (kül 
ve cüruf dahil) 

i- kimyasal imalatından kaynaklanan atıklar (kül ve 
cüruf dahil) 

ii-metal olmayan mineral ürünleri imalarından 
kaynaklanan atıklar 

Temel metal endüstrisinden kaynaklanan atıklar 

Kaynak: Tuz Gölü entegre çevre projesi fizibilite çalışması, Idom, Inclam, Iberinsa-TÇT, 
ÖÇKKB.2001. 
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4.1 Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması 
Bölgede daha önceden Çevre Bakanlığınca yaptırılan ön fizibilite etüdüne göre atık su arıtma 

tesisleri ve katı atık bertaraf tesislerinin finansmanı için kullanılması planlanan yumuşak kredileri 
kapsayan İspanyol-Türk Finansal Protokolünün bir parçası olarak, Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi 
Fizibilite Etüdü İspanyol Hükümetinin hibesi ile Özel Çevre Koruma Kurumunca yaptırılmıştır. 

Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Etüdü, Havzanın hassas hidrolojik ve biyolojik den
gesini ve başta tarım ve tuz üretimine bağlı olmak üzere havzanın sosyo-ekonomik gelişimini göz 
önünde bulundurmuş, konular Tuz Gölü ve ilişkili alanların ekosistemlerinin korunması perspektifi 
içinde ele alınmıştır. 

Fizibilite çalışması çok kısıtlı bir zaman aralığı ile sınırlı olup, bilgi düzeyini artırmaktan çok 
yatırımların planlanmasını amaçlamaktadır. 

Tuz gölü havzasında Konya, Aksaray, Cihanbeyli ve Şereflikoçhisar yerleşimleri yer almak
tadır. Söz konusu fizibilite çalışmasında; öncelikle bütün havzayı içeren çevresel envanter çalış
maları yapılmıştır. Bu çalışma içerisinde mevcut çalışmalar gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiş, 
çevre etüdü yapılmış, kentsel planlama incelenmiş, ekonomik çerçeve koşullarına ilişkin araştır
malar yapılmış, mevcut su tüketim modeli ve mevcut katı atık üretim modeli değerlendirilmiştir. 

Envanter çalışmasından sonra, hidroloji ve su kalitesi analizleri değerlendirilmiş, toplama hav
zasının ve gölün hidrolik modelleri kurulmuştur. Bu iki model esas alınarak toplama alanı ve hav
za için iki adet simülasyon birlikte geliştirilmiş olup, bunlar sonraki etütlerin başlangıç noktasını. 
teşkil etmişlerdir. Bu çalışmalar ışığında bölgeye yönelik bir master plan hazırlanmıştır. 

Bu fizibilite çalışmasında ayrıca bölgesel planlama çalışmaları da yapılmıştır. Bu kapsamda; 
kentsel imar planlarında olduğu gibi bölgesel ölçekte (Bölgesel Yönetim Planları) büyük alan 
seviyesiyle başlayıp, detaylı coğrafık alan seviyesinde sona erecek şekilde, alanı etkileyen mevcut 
Bölgesel ve Kentsel Gelişim Planları etüt edilmiştir. Burada alanın bölgesel durumunun ve bunun 
hidrolojik havzadaki mevcut sosyal, ekonomik ve çevresel yararlar için etkisinin belirlenmesi amaç
lanmıştır. En yüksek verimde bilgi elde edebilmek için, toprak kullanımlarının coğrafık analizini 
gerçekleştirecek uydu fotoğrafları kullanılmıştır. Bölgesel planlama için senaryolar belirlemek 
üzere ZÜFT (Zayrflık-Üstünlük-Fırsatlar-Tehditler) analizi hazırlanmıştır. Bunun sonucunda geliş
tirme stratejileri tanımlanmıştır. 

Projenin 3. etabı olarak ekosistemin korunmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 
göl havzası civarındaki doğal ekosistemlerin mevcut durumu değerlendirilmiş, bunların korun
masını temin etmek için yapılması gereken faaliyetler belirlenmiş, bunların daima bölgenin sür
dürülebilir gelişimiyle ilişkilendirilmesi ve özellikle göldeki tuz oluşumunun korunması amaçlan
mıştır. Bu nedenle, mevcut bilgiler tetkik edilmiş, türlerin kompozisyon etüdü ve önemi belirlenmiş 
ve doğal ekosistemler etüdü yapılmıştır. Bu etüt, Tuz Gölü havzasında bulunan doğal ekosistemlerin 
ekolojik önemi ve duyarlılığı üzerinde yoğunlaşmıştır. Koruma alanları seçilmiş, bölgede seçilen 
farklı alanların korunması için bir Master Plan hazırlanmıştır. 

Projenin 4. etabı olarak arazi kullanımı, sulama ve tarım planlaması konularında envanter 
analizi, alanların seçimi, seçilen alanların mevcut durumunun tespiti, faaliyetlerin belirlenmesi gibi 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma ile en yüksek tarım özelliğine sahip alanlar belirlenmiş, ürün tip
leri, ekim tipi değişiklikleri ve kullanılan sistemler genel hatlarıyla tanımlanmıştır. 
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Projede bir sonraki etap olarak, kimyasal ve biyolojik atıksu analizleri ile parametreleri ve arıt
manın temel hedefleri saptanarak atıksu arıtma tesisleri planlamış, arıtılmış atıksuyun yeniden kul
lanımı etüt edilmiştir. Arıtmalar için alternatif lokasyonlar ve prosesler değerlendirilmiş, bu alter
natifler arasında ekonomik ve fınansal mukayese analizi yapılmıştır. Daha iyi ekonomik göstergeler 
sergileyen ve kabul edilebilir bir ekonomik geri dönüş sağlayan çözüm seçilmiş ve bu doğrultuda 
bir master plan hazırlanmıştır. Bunun sonucu olarak bölgedeki yerleşimlere hizmet verecek atıksu 
arıtma tesislerinin teknik spefıkasyonları tanımlanmıştır. 

Projenin 6. etabı katı atık bertaraf tesislerinin planlanmasıdır. Bu kapsamda öncelikle katı atık 
bertaraf altyapılarının tanımlanmasına bir iskelet teşkil etmesi amacıyla, bölgesel bir atık yönetim 
planı taslağı çıkarılmıştır. Teknik, sosyal ve çevresel etkenler değerlendirilmiş, elde edilebilen 
verilere göre kamu kurumlarına maliyetleri ve kullanıcıya yansıyacak tarifeleri ortaya çıkarılmış bir 
maliyet tahmini yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda kentsel atık bertaraf tesislerinin teknik 
spefikasyonları tanımlanmıştır. 

Projenin son basamağı ekonomik ve fınansal çalışmalardır. Bu kapsamda, gelir analizi, yatırım 
analizi ve fınansal analiz yapılmıştır. Kullanıcılardan toplanan gelirler ve diğer olası finansman kay
nakları dikkate alınarak atıksu arıtma tesisleri ve katı atık bertaraf tesisleri için fınansal ve fizibilite 
etüdü geliştirilmiştir. 

Alan çok geniş bir alanı kaplamaktadır, projenin amaçları ve sınırlı zaman aralığı dikkate alın
dığında proje öncelikleri genel bir elemeden geçirilerek alan üç bölgeye bölünmüştür. 

Birinci Öncelik : Ana tahliye kanalı ile birlikte Ö.Ç.K. Alanı 
İkinci Öncelik : Tuz Gölü Alt Havzası 
Üçüncü Öncelik : Konya Kapalı Havzası içindeki özel unsurlar. 

Kısım I: Analiz ve Teşhis 
Bu bölümde, alanın iklim, sıcaklık, yağış, rüzgar hızı ve yönü, buharlaşma, hidroloji, litoloji, 

jeomorfoloji, hidrojeoloji ve pedoloji gibi fiziksel özelliklerinden başlayarak doğal (yörenin tipik 
biyotopları), kültürel ve tarihsel çevreye (sit alanları, tarihi miraslar ve peyzaj) ve arazi kullanımın
dan (doğal koruma alanları, tarım, hayvancılık, kentsel ve endüstriyel alanlar, ulaşım altyapıları, 
hidrolik altyapılar, çevresel altyapılar), sosyo-ekonomik çevreye (nüfus, ekonomik faaliyet, idari 
yapı) ve çevre kalitesine (su kalitesi, atıksu oluşum envanteri, katı atık oluşum envanteri) kadar 
çalışma sahasının genel bir envanteri çıkarılmıştır. Envanteri oluşturan bu bilgiler literatür çalış
malarından, veri toplama ve kamu ve özel kuruluşların yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sağlan
mış ve gerekli görüldüğü yerlerde arazi çalışmalarıyla doğrulanmıştır. Analizler yapılırken Coğrafi 
Bilgi Sistemleri teknikleri kullanılmıştır. 

Fizibilite Çalışmasının bu bölümünde belirlenenler aşağıda verilmektedir; 
l.-Toprak bilgileri etüt edilmiştir. Analiz alanlarında dağılımı az olmasına karşın, Ereğli ve 

Aksaray'da çorak toprakların mevcudiyeti önemli yer tutmaktadır. Tarımsal potansiyelin belir
lenebilmesi amacıyla toprak sınıflaması yapılmıştır. 

2.-Biyotop etütleri yapılmıştır; 
Göl Biyotopları: Konya havzası içindeki göller analiz edilmiştir. Tuz Gölü alt havzasındaki tek 

tatlısu gölü Eşmekaya Sazlıklarıdır. Burada global olarak tehdit altında bulunan iki adet tür üremek-
tedir ve Tuz Gölü havzasında üreyen bazı kuş türleri için beslenme-üreme sonrası toplanma alan-
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larından biridir. Düden Gölü havzadaki tek acısu gölüdür ve koloni halinde üreyen kuşların İç 
Anadolu'daki en önemli üreme alanlarından biridir. Tehdit altında bulunan iki adet tür burada 
üremektedir. Bu ekosistem, atık suyun Düden Gölüne direkt deşarjına neden olacak Kulu kanalizas
yon inşaatı yüzünden tehdit altındadır. Tuz Gölü, Tersakan Gölü, Bolluk Gölü, Karapınar Gölü ve 
Çöl Gölü tuzlu su gölleridir. Toplamda, 27 tanesi AB Kuş Direktifinde, 30 tanesi Bern Sözleşmesin
de, ve 17 tanesi her iki direktifte mevcut olan 68 adet farklı kuş türü bulunmaktadır. Tuz Gölünün 
en önemli su kaynağı yer altı suyu olmakla beraber, farklı yerlerden göle yüzey suyu girişi bulun
maktadır. Alan su kuşları açısından en önemli kışlama alanlarından biridir. Flamingo için Tür
kiye'deki en önemli kışlama alanıdır. Tersakan Gölü etrafında bulunan tüm sistem için olağanüstü 
bir öneme sahiptir. Karapınar Gölü taşkın suyu ile beslenmekte ve çok sayıda farklı kuş türü ihtiva 
etmektedir. Bolluk Gölü sodyum sülfat, magnezyum ve potasyum açısından zengindir ve kuş 
faunası için önemli bir kışlama alanıdır. Çöl Gölünde Bern Sözleşmesi ve AB Kuş Direktifinde adı 
geçen önemli türler mevcuttur. 

Stepik Bivotoplar: Tuz stepleri çoğunlukla Tuz Gölünün batı-güneybatısında yer almaktadır. 
Stepin merkezinde bir veya birden fazla tuzlu göl vardır (Bolluk ve Tersakan Gölleri, Eşmekaya 
Sazlığı). Tuz Steplerin tamamında 21 adet endemik bitki tanımlanmış olup, bunların 11 tanesi has
sas kategorisindedir. Kurak alanlar, zerofıtik türlerin baskın olduğu ova stepler ile kaplanmıştır, 
kuru ve sulu tarım arazilerinin arasına karışmış durumdadır. 

Orman Biyotopu: Havza içinde ikinci en yaygın ve bol olan biyotop, kuru tarım biyotopudur. 
Baskın olan ürünler, tarım, nohut ve üzüm bağlarıdır. Sulanan araziler bölgede yaygındır, buğday 
arpa gibi tahıllar, fasulye, nohut ve kaba yonca gibi baklagiller, şeker pancarı ve ayçiçeği gibi kök 
bitkiler alandaki en yaygın ürünlerdir. Havza içinde, çoğunlukla Konya ve Aksaray gibi büyük 
şehirler, Kulu, Cihanbeyli ve Şereflikoçhisar gibi daha küçük ilçeler ve çok sayıda küçük köyler 
bulunmaktadır. Kentsel alanlar gelişme sürecindedir. 

3.-Kültürel ve Tarihi Miras: Yerleşim yerleri çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış 
olup, pek çok önemli tarihi kalıntılara sahiptir, (ör.: Sultanhanı) Ayrıca, Tuz gölü güneyinden eski 
ipek yolunun geçtiği belirtilmiştir. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde toplam 65 Kültürel Sit 
bulunmaktadır. Ayrıca arazinin peyzaj sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sınıflandırma sınır dağları, 
kuru tarım, step alanlar ve meralar, göller, sulanan araziler, kentsel ve endüstriyel alanlar ve kumul
ların detaylandırılması şeklinde yapılmıştır. 

4.-Arazi Kullanımı: Arazideki doğal kaynaklar incelenmiştir. Düden, Tersakan, Bolluk, Tuz 
Gölü ve Eşmekaya Sazlıkları I. Derece Doğal Sit Alanıdır ve Eşmekaya Yaban Hayatı Koruma 
Alanıdır. Bölgedeki tarım faaliyetleri değerlendirilmiştir. Sulu tarım en çok Özel Çevre Koruma 
Bölgesinin güneydoğu kesiminde yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni ise, D.S.İ.'nin Uluırmak Sulama 
Projesini geliştirmesidir. Özel Çevre Koruma Bölgesinin güneyinde bazı sulama alanları da bulun
maktadır. Ayrıca. Özel Çevre Koruma Bölgesinin güneybatısında ana drenaj kanalını izleyen ve 
kanalın her iki tarafında yer alan diğer sulama alanları da bulunmaktadır. Özel Çevre Koruma Böl
gesinin kuzey kenarında bazı sulama alanları da bulunmakla birlikte sayıları az ve dağılımları sey
rektir. Konya Çumra Sulama Projesinin tamamlanınca havzanın %79'u sulu tarıma geçecektir. Mev
cut tarım deseni belirlenmiştir. Alanda hayvancılık da yapılmaktadır, meralar için uygun alanların 
büyük bir kısmı aşırı otlatmaya maruz kalmış ve ekilebilir alanlara dönüşmüştür. 

Kentsel ve Endüstriyel alanlar bu başlık altında değerlendirilmiştir. Konya İlinde çeşitli sayıda 
Organize Sanayi Bölgesi işletilmekte veya planlama veya inşaat aşamasındadır. Aksaray İlinde 5 adet 
küçük sanayi bölgesi bulunmaktadır. Şereflikoçhisar'daki endüstriyel faaliyet tuz üretimine dayan-
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maktadır (Kaldırım ve Kayacık Tuzlaları). Cihanbeyli İlçesindeki Yavşan Tuzlası bölgenin en büyük 
tuz işletmesidir. Bölgedeki ulaşım alt yapılar ve hidrolik alt altyapılar da tanımlanmıştır. Bu kapsam
da, ele alınanlardan biri olan Konya Ovası Ana Tahliye Kanalına Konya Şehri ve Konya civarındaki 
endüstriler atık sularını deşarj etmektedirler. Ana kanal boyunca su kalitesi değişiklikleri D.S.Î. 
tarafından izlenmektedir. Yine aynı kapsamda incelenen Ulunmak (Melendiz nehri) tahliye kanalları 
Uluırmak sulama projesinin tahliye suyunu toplamakta ve Tl tahliye kanalı Aksaray İlinin atık 
sularını da almaktadır. Yeraltısuyu kullanımı açısından en önemli bölge Sultanham-Obruk-Aksaray 
Havzası olarak anılan gölün güney kısmıdır. 6000 adeti ruhsatlı olmak üzere toplamda yaklaşık 
10000 adet kuyu açıldığı bilinmektedir. Çevresel alt yapılarda bu başlık altında değerlendirilmiştir. 

Mevcut Atıksu Durumu 
-Konya İlinin atıksuyu ana tahliye kanalına deşarj edilmektedir. Şebekesi İller Bankası tarafın

dan 1987-1998 yılları arasında inşa edilmiştir. 2010-2020 yılları hedeflenerek 1.075.000-1.700.000 
nüfus planlanmıştır. Kanalizasyon birleşik sistemdir. Endüstriyel atıksular bu sistemle toplan-
mamakta direkt olarak ana tahliye kanalı kollarına boşaltılmaktadır. Konya yakınındaki Çumra ve 
İçeri Çumra yerleşimlerinin atıksuyu direkt olarak ana tahliye kanalına verilmektedir. 

-Aksaray yerleşimindeki şebeke Uluırmak'la kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştür, atık-
suyun %90'ı toplanmaktadır, alt yapısı 1990'da tamamlanmıştır. Kuzey ve güneyde çökeltme tank
larından oluşan iki adet arıtma tesisi mevcuttur. Kuzey arıtma işletme problemi nedeniyle çalış
mamaktadır, güney arıtmaya pissuyu terfi eden sistem arızalı olduğu için atıksuları arıtılmadan 
Uluırmak Sulama Projesinin drenaj kanalına verilmektedir ve Tuz Gölüne ulaşmaktadır. 

-Kulu yerleşiminde oluşan atıksuyun %30'u Değirmenözü deresi vasıtasıyla Düden Gölüne 
verilmektedir. 2001 yılında İller Bankası tarafından kanalizasyon şebekesi döşenmeye başlanmıştır, 
kanalizasyon tesisinin tamamlanmasıyla oluşan atıksular direkt olarak Düden Gölüne deşarj 
edilecektir. Atıksu Arıtma tesisi yeri Değirmenözü deresi yakınında belirlenmiştir. 

-Şereflikoçhisar yerleşiminin kanalizasyon şebekesi 1978-1988 yılları arasında İller Bankası 
tarafından inşa edilmiştir. Yerleşimin %98'ine hizmet vermektedir. Stabilizasyon havuzlarından 
oluşan atıksu arıtma tesisleri 1991 yılında İller Bankasınca Belediyesine teslim edilmiştir ancak, iş
letme problemi nedeniyle atıksular arıtılmadan by-pass edilmektedir. 

-Cihanbeyli yerleşiminin %95'ine hizmet veren kanalizasyon şebekesi Belediyesince yaptırıl
mıştır. Atıksular İnsuyu deresine belirli noktalardan deşarj edilmektedir ve sonunda sazlık-batakhk 
alana ulaşmaktadır. 

-Eskil yerleşiminde bulunan 1 km uzunluğundaki kanalizasyon ile toplanabilen atıksular saz
lık-batakhk alana fosseptiklerde toplanan atıksular ile birlikte deşarj edilmektedir. Kanalizasyon 
Projesi İller Bankası tarafından yaptırılmaktadır. 

-Altınekin yerleşiminde sızdırmalı fosseptikler kullanılmaktadır. Zeminin geçirimli olması 
nedeniyle bu fosseptikler hiç dolmamaktadır. Kanalizasyon Projesi Belediyesi tarafından yaptırıl
maktadır. 

-Ağaçören yerleşimindeki atıksuların %80'i Belediyesinin döşediği hatlarla Harmandalı 
Köyüne giden küçük bir dereye deşarj edilmektedir. 

-Gülağaç yerleşiminde fosseptik kullanılmaktadır. Su bedeli pahalıdır ve az miktarda atıksu 
ulaşmaktadır. 
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Mevcut Katı Atık Durumu 
Konya'da oluşan katı atıklar Konya-Ereğli karayolunda 7 km uzakta 8 hektar alana boşaltıl

maktadır. Sahada tıbbi atıklar için bir alan ayrılmıştır ancak, yönetmeliğe uygun değildir. Saha 25 
yıldır kullanılmaktadır. 

Cihanbeyli'de oluşan katı atıklar 6 km uzakta tıbbi atıklarla birlikte depolanmaktadır. Bu alana 
tuz üretimi çamuru da dökülmektedir. 

Kulu'daki atıklar 12 km kuzeydoğudaki alanda depolanmaktadır. Ulaşım yolunun düzgün ol
maması sebebiyle kış aylarında sorun yaşanmaktadır. Alana inşaat atıkları da dökülmektedir ve bu 
alan 26 yıldan fazla süredir kullanılmaktadır ancak, M.T.A.'nın araştırmasına göre sızıntı suları teh
like yarattığı için alanın değiştirilmesi gerekmektedir. 

Altınekin'de oluşan katı atıklar 20 yıldır kullanılan 4 km güneyindeki sahaya taşınmaktadır. 
Burada tıbbi atıklar için ayrı bir yer ayrılmıştır. 

Aksaray'da oluşan katı atıklar 7 km uzaklıktaki sahaya taşınmaktadır. Tıbbi atıklar buradaki 
ayrı bir alana depolanıp her gün üzeri toprakla örtülmektedir, inşaat atıkları da bu alana dökülmek
tedir. Alan 20 yıldır kullanılmaktadır. 

Ağaçören'de oluşan katı atıklar tıbbi atıklarla birlikte 5 km güneybatıdaki alana götürülmek
tedir ancak, yol kaplaması olmadığı için yağmurlu günlerde ulaşım sağlanamamakta ve atıklar yol 
kenarına dökülmektedir. 

Giilağaç'ta oluşan katı atıklar 4 km güneybatıdaki alana taşınmaktadır. Tıbbi atıkların bir kıs
mı hastanede yakılmaktadır. 

Güzelyurt'ta oluşan katı atıklar 5 km batıdaki alana'taşınmaktadır. Tıbbi atıklar yerinde yakıl
maktadır. 

Eskil'de oluşan katı atıklar 4 km batıdaki alana taşınmaktadır. Kışın 3 km uzaklıkta başka bir 
yer kullanılmaktadır Bu alana tıbbi atıklar ve inşaat artığı da dökülmektedir. 

Şereflikoçhisar'da oluşan katı atıklar tıbbi atıklarla birlikte 2.5 km uzaklıktaki alana götürül
mektedir. Tuz çamuru Ankara-Adana karayolu kenarına dökülmektedir. 

5.-Sosyoekonomik Yapı: Bu kapsamda etüt alanındaki nüfus ve yoğunluklar, ekonomik ak-
tiviteler incelenmiştir. Şehirde gelir düzeyleri değerlendirilmiş, başlıca endüstriler tanımlanmıştır. 
Endüstriler Konya ve Aksaray'da yoğunlaşmış olup, başlıca endüstri sektörünün tarım olduğu tes
pit edilmiştir. Bölgedeki tuz üretimi detaylı bir şekilde incelenmiştir, Türkiye'deki ham tuzun 
%75'inin Tuz Gölünde üretildiği. Tuz Gölünde gerçekleştirilen toplam tuz üretiminin %70,2'sinin 
Kaldırım ve Kayacık, geri kalan %28.8'inin de Yavşan Tuzlasından karşılandığı tespit edilmiştir. 
Havzada 7340 kişinin tuz endüstrisinden geçim sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca bölgedeki İdari Yapı 
da tanımlanmıştır. 

6.-Çevre Kalitesi: Su Kalitesi; başlığı altında nehirler, dereler ve drenaj kanallarında 1990-
2000 yılları arasında D.S.İ. tarafından yaptırılmış olan analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Apa 
barajı çıkışındaki. Konya Ana Tahliye Kanalı ve Aksaray Tl tahliye kanalındaki, Peçenek deresin
deki analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları, ana tahliye kanalında kanal 
boyunca kendi kendini temizleme işleminin gerçekleştiğini, Aksaray Tl tahliye kanalında arıtıl
mamış atıksuyun çözülmeye uğradığını ve Peçenek deresinin sınıf II- az kirli su olduğunu göster
mektedir. Değirmenözü deresindeki civa değerleri sınır değerlerinin altındadır. Ayrıca göllerin su 
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kalitesi de gözlenmiştir. Ana Tahliye kanalının boşaltım noktasına yakın olan yerlerde çözünmüş 
oksijen konsatrasyonu düşüktür, Tuz Gölündeki maksimum pH değeri ana tahliye kanalına yakın 
yerlerde gözlenmiştir. Tuz Gölü, Bolluk ve Tersakan Göllerinde yüksek bulanıklılık gözlenmiştir. 
Acısu ve Tuz Göllerindeki amonyum, nitrit ve nitrat konsantrasyonları yüksektir. Havzadaki tarım 
potansiyeli çok yüksek olduğundan hemen hemen tüm azot bileşikleri sulak alanlara ulaşmakta ve 
bir kirlilik kaynağı teşkil etmektedirler. Göllerdeki fosfat ve sülfat içerikleri de yüksektir. Bunların 
yanı sıra yeraltısuları su kalitesi 100 adet yeraltısuyu kuyusunun kimyasal analiz sonuçları değer
lendirilerek tespit edilmiştir. Genelde C3-S1 sulama suyu kalitesinde yer almaktadır. Kalite sınıfları 
"çok iyi-iyi" ve "iyi-kullanılabilir" arasındadır yalnızca 5 tanesi "şüpheli-kullanılmaz" kategorisin-
dedir. Ancak, kuyuların çoğunda nitrit değerleri 0,01 m/lt'nin üzerindedir. Bu, yeraltısuyunun atık-
su ve/veya gübre kullanımı sonucu kirlendiğinin bir göstergesidir. 

Atıksu Oluşum Envanteri çıkarılmış, bu kapsamda yerleşimlerdeki atık karakterleri ve yüzey 
sularına atık yükleri belirlenmiştir. Tuz Gölü Havzasında bulunan toplan 528.000 nüfusun 
208.800'ü yüzey sularına boşalan kanalizasyon sistemini kullanmaktadır. 319.200 kişi için fossep
tik veya diğer münferit çözümler mevcuttur. Tuz Gölü Havzasında bulunan yüzey sularına deşarj 
edilen evsel atıksuların tahmini yükleri toplam olarak BOI=l 1.049 kg/gün AKM=10.657 kg/gün 
Ntop=1.564 kg/gün ve Ptop=607 kg/gün olarak hesaplanmıştır. Ana tahliye kanalından Tuz Gölüne 
gelen tahmini kirlilik yükleri de mevsimsel olarak hesaplanmıştır. En yüksek kirlilik İlkbahar ay
larında yaşanmaktadır. İlkbaharda BOI=10,4 ton/gün, Ntop=6 ton/gün, Ptop=l,6 ton/gün olarak 
belirlenmiştir. 

Katı atık envanteri de çıkarılmıştır. Atık üretimi kentsel alanlarda 0,65 kg/kişi-gün, küçük yer
leşimlerde 0,33 kg/kişi-gün ve köylerde 0,1 kg/kişi-gün olarak kabul edilerek her yerleşim için ev
sel atık üretimi, tıbbi atık üretimi ve endüstriyel atık üretimi belirlenmiştir. Tuz çamuru üretilen 
tuzun %1'i olarak kabul edilerek Şereflikoçhisar'da 5.796 ton/yıl, Cihanbeyli'de 2.230 ton/yıl, Ak
saray'da 228 ton/yıl ve Kulu'da 5 ton/yıl tuz çamuru oluştuğu belirlenmiştir.Tuz çamuru hariç top
lam endüstriyel atığın ortalama %5,7'si tehlikelidir. Sonuç olarak katı atık sahasına götürülebilecek 
atık miktarları belirlenmiştir. 

7.-Planlama Faaliyetleri: Altyapı ve sulama (Konya-Çumra, Eşmekaya, Peçenek Barajı) 
projeleri, Endüstriyel faaliyetler, Aksaray'daki havaalanı projesi ve Botaş Doğal Gaz Depolama 
Projesi de bölgedeki planlanmış olan yatırımlar kapsamında değerlendirilmiştir. 

8.-Veri Analizi: Aşağıdaki başlıklar altında derlenen bütün bilgilerin bir analizi yapılmıştır. 

Su Yönetimi: Yüzeysuyu hareketleri ve yeraltı suyu hareketleri detaylandırılmış, göl yüzeyin
deki buharlaşma, göl yüzeyine düşen yağış miktarı, alt havzadan deşarj ve sızmaya bağlı akifer bes
lemesi dikkate alınarak havzanın doğal rejimindeki hidrolik denge ve yeraltısuyu matematiksel 
olarak modellenmiştir. Yeraltısuyu kullanımı ve havzalar arası su transferinden dolayı doğal rejim
de meydana gelen değişikliklerin etkisini değerlendirmek amacıyla farklı simülasyonlar gerçekleş
tirilmiştir. Bunun sonucunda dışarıdan gelen sudaki değişikliklerin başta gölün ana seviyesini et
kileyeceği ancak ne gölün su seviyesinde ne de tuzluluğunda kalıcı veya birikimli etkilere sahip ol
mayacağı. ayrıca akiferdeki değişikliklerin özellikle de su çekilmesindeki artışların göl tabanının 
aşağısına düşmesine sebep olabileceği bunun da göle yeraltısuyu akışına engel teşkil edeceği ortaya 
çıkmıştır. Buharlaşma ise değişiklikleri kontrol eden denge mekanizmasıdır. Gölün simülasyonu, 
kanalın çalışmaya başlamasından bu yana göl seviyesinde önemli bir artış olmadığını göstermiştir. 
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Ancak yapılan modelleme çalışması sonucuna göre, yeraltısuyunun çekilmesi için durum aynı 
değildir. Yeraltısuyunun çekilmesinin devam etmesi halinde akiferden göle giden akış kesilecek ve 
buharlaşmanın da etkisiyle göl muhtemelen tamamen kuruyacak ya da en azından yılın büyük 
kesiminde kuru kalacaktır ve akışın tersine çevrilmesiyle göl akifer için bir su kaynağı haline 
gelecek, akifere tuz girişi olacak ve suyu sulama amaçlan için elverişsiz hale getirecektir. 

Tarım; Bu başlık altında toprağın tarımsal kabiliyeti, tarımsal yapı, sulanan ve sulanmayan 
alanların gelişimi, üretim ve tüm bu faaliyetlerin çevresel etkileri incelenerek ZÜFT (zayıflık-üs-
tünlük-fırsatlar-tehditler) analizleri yapılmıştır. Etüt alanında bulunan temel toprak türleri dikkate 
alınmış, buna göre havzanın orta kısmında I,II ve III. Sınıf topraklardan oluşan geniş bir alanın 
bulunduğu görülmüştür. Bundan da havzanın merkez kısmında önemli bir tarım potansiyeli olduğu 
sonucu çıkarılmıştır. Az üretken potansiyele sahip diğer toprak sınıfları (IV, V, VI, VII ve VIII) 
bütün bölgede yayılım göstermektedir. Tuz Gölü alt havzasında, batı ve güney bölgelerde tarıma el
verişli topraklar (Sınıf I, II, III) bulunmaktadır. Daha kötü kabiliyet sınıfları içinde tanımlanan bazı 
sorunlu toprak çeşitleri I, II ve III. Sınıf topraklarla karışık bir şekilde yayılım göstermektedir. 
Nüfusun büyük bölümü tarım sektöründen geçimini sağlamaktadır. Aksaray ve Konya İllerinde 
tarım amaçlı arazi kullanımlarının çoğu 20-500 hektar arasında değişmektedir. Bunlar büyük oran
da kuru tarım alanlarına karşılık gelmektedir. Ayrıca, kısmen önemli bir sayıda sulu tarım alanlarına 
karşılık gelen kullanımlar da bulunmaktadır. Aksaray'daki en küçük arazi kullanımlarının (<5 ha.) 
büyüklük ve sayı olarak Konya'dakinin iki katı olduğu gözlenmiştir. Konya ve Aksaray'daki 
makineleşme düzeyleri karşılaştırıldığında makineleşme Konya'da daha yüksektir. Sulanan alan
ların bir kısmı resmi sulama projelerine ait olup, DSİ tarafından desteklenmekte ve yönetilmektedir. 
Geriye kalan kısımlarda ise kendi imkanları ile arazilerinde kuyu açılmakta ve yer altı suyu ile 
sulama yapılmakta, ya da sulama projelerinden gelen drenaj suyu kullanmaktadır. Çumra çevresin
de sulanan alan yüzeyinde çok önemli bir artış olup, bu artış kısmen Konya-Çumra Sulama 
Projesindeki gelişmeye, kısmen de yeraltısuyu ve drenaj suyu kullanımına bağlıdır. Diğer taraftan, 
Kulu ve Şereflikoçhisar'da toplam sulanan alan 1000 ha'dan azdır. Tuz Gölü güneyinde, Altınekin 
ve Eskil ilçelerinde sulanan alanlarda önemli bir artış olduğu gözlenmiştir. Etüt alanındaki sulan
mayan arazilerin 1989-2000 yılları arasındaki gelişimi verilmiştir. 1989'da sulanmayan arazi olarak 
sınıflandırılıp, 2000 yılında değişime uğrayan 3 ana bölgenin olduğu gözlenmiştir. Bu alanlar, Çum
ra, Altınekin, Eskil ve Aksaray'da yüzey ve yeraltısuları ile sulamaya açılmış yeni sulama bölgeleri 
ile çakışmaktadır. 

Üretim; Bölgede nispeten önemli oranda hayvancılık faaliyeti bulunmakla birlikte Türkiye 
üretimindeki yerinin sınırlı olduğu görülmüştür. Bütün etüt sahası içerisinde tarımsal üretim benzer 
özellikler göstermektedir. Şeker pancarının bölgedeki en önemli ürün olduğu, onu toplam üretimde 
önemli bir paya sahip olan tahılın izlediği görülmüştür. Gelecekteki sulama projeleri ile şeker pan
carı üretiminin önemini koruyacağı belirtilmektedir. Etüt alanı içerisinde analizi yapılan ana ürün
ler (şekerpancarı, kaba yonca) su tüketimi ve sulama ihtiyacı açısından çok farklı davranışlar gös
terdiği, bunun yanında alanda bulunan tahıl, kavun, mercimek gibi daha geleneksel ürünlerin orta 
derece su tüketimi ve düşük sulama ihtiyacı bulunduğu belirtilmiştir. Çalışma alanındaki ürünlerin 
gübre ihtiyaçları verilmiş olup 1989 ve 2000 yılları arasında sulanan arazilerdeki önemli artış ve 
yeni planlanan sulama projeleri dikkate alındığında yakın gelecekte gübre tüketiminin artacağı 
sonucuna varılmıştır. Sosyoekonomik ZÜFT Analizi yapılırken, nüfus, istihdam, endüstri ve hizmet 
sektörü, tarım sektörü, ulaşım ve ekonomik faaliyetler ayrı ayrı ele alınmıştır. 
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Çevre Kalitesi; Havzadaki her biyotopun analizi, nicel ve nitel değerlendirilmesi, ve önem ön
celikleri belirlenmiştir. Kuru ve sulu tarıma ait yüzey dağılımı ve değişiklikleri, flora ve fauna 
açısından biyotoplarda bulunan önemli koruma alanlarının konumu, tür çeşitliliği, bolluk, nadirlik, 
doğallık ve insan tehdidinin seviyesi gibi faktörler bu başlık altında verilmiştir. Her anahtar faktörün 
değerinin belirlenmesinden sonra aritmetik ortalamaları hesaplanmış ve buna göre koruma değeri 
belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre; müstesnalıkları ve alanda az bulunmaları, aynı zaman
da biyotoptaki tür kompozisyonu açısından çok büyük çeşitliliğe sahip olmaları nedeniyle en yük
sek değerler göllere ve tuz steplerine verilmiştir. Bazı endemik bitki ve kuş türlerini barındırmaları 
sebebiyle ova stepleri de yüksek değere sahiptir. Ancak en büyük alanı bunlar kapladığı için bu 
biyotopa yönelik tehditler az olarak düşünülmüştür. Kuru tarım biyotoplan ise insan faaliyetleri 
aracılığıyla oluşturdukları ve barındırdıkları bitkiler yönünden zayıf olmalarının yanı sıra bol mik
tarda bulunmaları sebebiyle biraz daha az bir değere sahiptirler. Ancak bu biyotoplar, uluslararası 
koruma sözleşmeleri kapsamında bulunan bazı kuş popülasyonlarına sahip olup, doğa koruma 
açısından koruma altına alınmaları önerilmiştir. Koruma açısından en zayıf biyotoplar olmaları 
nedeniyle diğer antropojenik biyotoplar (sulu tarım ve kentsel alanlar) en düşük değere sahiptirler. 
Uydu görüntüleri yardımıyla hesaplanan biyotop yüzdelerine ve yüzey dağılımına göre ova step
lerinin ve kuru tarım alanlarının en çok yer kaplayan biyotoplar olduğu, tuz steplerinin kapladıkları 
yüzeyde ise azalma meydana geldiği belirtilmiştir. Bu çalışmada Tuz Gölü alt havzasının Tuz 
stepi biyotopunun en büyük parçası olduğu sonucuna varılmıştır. 

Fauna ve flora özellikleri açısından ekolojik olarak korunması gereken alanlar tanımlanmış. 
tehdit altında veya tehlike altında diye sınıflandırılan kuş faunası, davranış ekolojisi açısından etüt 
edilmiştir. Böylece bu türlerle ilgili alanlar, üreme ve beslenme alanları olarak belirlenmiştir. Önem
li bitki alanları analiz edilmiş, tür açısından daha zengin olanlar ve/veya en çok endemik bitkiye 
sahip olanlar seçilmiştir. Etüt alanında çok miktarda kuş türü bulunmasından dolayı, yalnızca Bern 
Sözleşmesi veya AB Kuş Direktifine göre hassas, endemik, tehlike altında veya populasyonunda 
düşüş olan türler dikkate alınmıştır. Kuş populasyonlarının üreme alanları; kuşların verilen bir alan
daki bolluklarını 10x10 km. grit sistemi üzerinde gösteren "Konya Havzası Biyoçeşitlilik Atlası. 
Orta Anadolu. Türkiye", DHKD, 1998 adlı etütte bulunan verilere göre haritalandırılmıştır. Konya 
Havzasındaki Göllerin her birinde bulunan kuş türlerinin sayısı gösterilmiştir. Tatlısu göllerinde 
toplam 61 adet tür belirlenmiştir. Eşmekaya Sazlıkları 35 türle en fazla çeşitliliğe sahip olanıdır. 
Tuzlu göl toplamda 69 adet türü barındırmaktadır. Tuz Gölü bunlardan en önemlisi olup toplam 46 
farklı türe ev sahipliği yapmaktadır. Tek acısu gölü olan Düden Gölünde 42 adet tür bulunmaktadır. 
Önemli bitki alanı olarak seçilen alanlar, toprağın tuzlu koşullarına dayanıklı ve çok müstesna özel
liklere sahip olduklarından seçilmişlerdir. Her önemli bitki alanının özellikleri tek tek verilmiştir. 

Alanın kendi yapısal bileşenlerine göre önemli peyzaj birimleri belirlenmiş, her birinin denge 
doğallık, çeşitlilik, organizasyon, yoğunluk veya güç ve peyzajın benzersizliği adı altında tanım
lamaları yapılmıştır. Tanımlanan peyzaj birimlerinin ve faktörlerin her birinden elde edilen sonuç
lara göre aritmetik ortalamaları hesaplanarak peyzaj kalitesi belirlenmiştir. Değerlendirme sonuç
lan. en önemli peyzaj birimlerinin yüksek peyzaj değerine sahip Tuz Gölü, havzanın güneybatısın
daki sınır dağları, dağlarla çevrili su ortamları ve Konya şehrinin güneydoğusundaki kumullar ol
duğunu göstermiştir. Doğal stepler, havzanın doğu ve kuzeydoğusuna uzanan sınır dağları ve küçük 
göller de yüksek peyzaj kalitesine sahiptirler. Geniş yayılım gösterdiklerinden dolayı sulu araziler 
ve kuru tarım arazileri de daha düşük peyzaj kalitesine sahiptirler. 
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Kapalı bir havza olarak Tuz Gölü havzası tüm kirliliğin son alıcısı durumundadır. Aynı durum, 
herhangi başka bir göle yüzey bağlantısı olmayan ancak yer altı suyu bağlantısıyla etrafı ile ilişki 
kuran diğer göller ve sulak alanlar için geçerlidir. Bu durumda olan göller; Düden Gölü, Bolluk Gölü, 
Tersakan Gölü ve Eşmekaya Sazlığıdır. Bu göller ve sulak alanlar kirleticilerin toplayıcısı durumun
da olup, buralarda aşın kirlilik riski bulunmaktadır. Tuz Gölü havzasındaki kirleticilerin yükleri 
analiz edilmiş ve bunların, alıcı su ortamlarındaki su kalitesi üzerine olan etkisi değerlendirilmiştir. 
Kanalizasyona bağlı veya doğrudan yüzey sularına deşarj eden nüfusun yüzdesi tahmin edilmiş ve 
ortalama kişi başı kirlilik yükleri ile nüfustan kaynaklanan kirlilik yükü hesaplanmış ve elde edilen 
sonuçlara endüstrilerden kaynaklanan kirlilik yükleri eklenmiştir. (Sadece büyük yerleşim alanların
da). 2020 yılı için kanalizasyona atıksuyunu deşarj eden nüfusun 208.800'den 366.100 kişiye, yak
laşık iki katına çıktığı göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca Kulu, Aksaray, Şereflikoçhisar ve 
Cihanbeyli'de atıksu arıtma tesislerinin yapılacağı da hesaba katılmıştır. Sonuçlardan toplam kirlilik 
yükünün düştüğü gözlenmiştir. Yayılı kirliliğin ana kaynağı, pestisitlerin ve besinlerin yüzey sularına 
karıştığı sulu tarım alanlarından gelen yağmursuyu ve drenaj sularıdır. Bu etütte en çok, doğal ekosis-
temlerde değişikliğe yol açan kirlilik üzerinde yoğunlaşılmıştır. Sulama projelerinden kaynaklanan 
besin yüklerinin kaba hesabı yapılmıştır. Havzaya Ana Tahliye kanalı vasıtasıyla gelen kirlilik de ay
rıca değerlendirilmiştir. Su kirliliğinin ana noktaları özetlenmiştir. Bunlar; 

• Kulu; Düden Gölüne deşarj olan Değirmenözü Deresi; Sanayi az miktardadır ve 
atıksuyunun OSB'de ayrı arıtıma tabi tutulması önerilmektedir. Sulu tarım imkanı 
azdır. Kanalizasyon inşaatının tamamlanmasıyla Düden Gölünün direkt kirliliği 
%300 artacaktır. 

• Cihanbeyli; İnsuyu Deresi; Tuz endüstrisi mevcuttur. Çok az sayıda tarım endüstrisi yer 
almaktadır. Atıksuların ulaştığı sulak alanda bir miktar arıtım sağlandığı düşünülmektedir. 

• Cihanbeyli; Tersakan Nehrine giden sulama projesi drenaj kanalları; Tuz atıkları 
verilmektedir. 

• Konya Havzası, Altınekin; Tuz Gölüne giden ana tahliye kanalı, 183 km. boyunca tarımda 
kullanılmaktadır. 

• Altınekin-Eskil-Sultanhanı; Sulu tarım çok yaygındır. Evsel atıksuyun deşarj edileceği bir 
yüzey suyu mevcut değildir. Burada daha çok yer altı suyu kirliliği göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Aksaray; Uluırmak Nehri-Tuz Gölü'ne ulaşan Tl tahliye kanalı; Geçirimli toprak yapısı 
nedeniyle delta oluşmamaktadır. 

• Şereflikoçhisar, Ağaçören; kısmen Peçenek Nehri ile, kısmen de etrafa saçılmayla. 

(Kirlilik daha çok tarımdan kaynaklanmaktadır.) 
Ayrıca göllerdeki su kalitesi de değerlendirilmiştir. N ve P değerleri verilmiştir. Bu çalışmanın 

sonucuna göre özellikle Düden Gölünün ileride ötrofık olacağı görüldüğünden Kulu ilçesinin atık
su arıtma tesisinin mutlak suretle yaptırılması gerekliliği belirtilmiştir. 

Katı Atık Yönetiminde; atık üretim miktarları evsel atıklar, tıbbi atıklar ve endüstriyel atıklar 
şeklinde gruplanarak elde edilmiştir. Her yerleşimin atık üretim projeksiyonu (t/yıl) ve atık 
üretiminin ağırlık merkezleri belirlenmiştir. 
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9- Yapılan bütün analizlerin sonucunda Tuz Gölü havzasının teşhisi konulmuştur. Bölgenin 
sosyoekonomik gelişimi; yalnızca kentsel alanlara içmesuyu temini ve endüstriyel gelişme için 
değil, çok belirgin şekilde kuru tarım arazilerinin sulu tarım arazilerine dönüştürülmesi için de 
gerekli kısıtlı bir kaynak olan tathsu ile yakından bağlantılıdır. Bu kaynakların kullanımındaki 
rekabet, beraberinde su kalitesi ve miktarında ciddi bir fakirleşmeyi getirmektedir. Su kalitesindeki 
düşüş, tarımsal faaliyetler gibi noktasal olmayan kaynaklardan ve şehirleşme ve artan endüstriyel 
faaliyetlerden ortaya çıkan kirlilikten kaynaklanmaktadır. Su miktarına ilişkin sorun ise, sulak alan
ların sürdürülebilirliğine ve bunun sonucu olarak ta ilişkili olduğu flora ve fauna türlerinin 
varoluşuna bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple etüt alanının sürdürülebilir gelişimi, tathsu kay
naklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetimi ile yakından bağlantılı olup, bölgenin sosyo
ekonomik, tarımsal ve endüstriyel kalkınmasına sınırlamalar getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Su Yönetimi: Tuz Gölü Havzasının şematik su dengesi gösterilmiş olup, bu dengedeki ana su 
girdi ve çıktıları belirlenmiştir. Yağış, yüzey suyu, besleme, evopotranspirasyon, yeraltısu çekimi, 
yeraltısu girdisi, ana tahliye kanalı ile gelen su ve buharlaşma ele alınmıştır. Ana tahliye kanalı ile 
gelen su yeraltısuyu çekimi, yüzeysuyu ve yeraltısuyu girdisi insan müdahalelerinden et
kilenebilecek akışlardır. Dışarıdan su girdisindeki değişimler gölün seviyesini etkileyecek olsa da 
gölün tuzluluğu ve seviyesinde kalıcı ve birikimli etkilere yol açmayacaktır. Artan su çekimine bağ
lı olarak meydana gelen akiferdeki değişimler statik seviyenin göl taban seviyesinin altına düş
mesine yol açabileceğinden yeraltısuyundan göle akış duracaktır. Gölün simülasyonu sonuçlarına 
göre kanalın işletmeye açıldığından beri ortalama göl seviyesinde önemli bir artış olmadığını ortaya 
koymuştur. Dışarıdan gelen su miktarı 100-200 hm3 seviyelerine yükselse bile göl seviyesindeki ar
tış 10 cm'den fazla olmayacaktır. Bu değerler Konya-Çumra sulama projesinin ikinci ve üçüncü 
aşamalarının uygulamaya konmasıyla oluşması beklenen drenaj suyu miktarlarına karşılık gelmek
tedir. Sultanhanı-Obruk-Aksaray ovasındaki tarım alanlarında yeraltısuyunun kullanılması ovanın 
göle yakın oluşu nedeniyle yeraltısuyu akışını önemli derecede etkilemektedir. Tuz Gölü Hav
zasında su yönetimi için öncelik yeraltısuyu yönetimine verilmelidir. Burada akifer özellikleri 
ve mekanizmaları hakkında niceliksel bilgi edinilmesi, yeraltısuyu seviyesinin kontrolü ve 
havzada kuyu açılmasının düzenlemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Arazi Yönetimi: Değerli biyotoplar için. sulak alanlar için ve tuz stepleri için tehditler değer
lendirilmiştir. 

Su Kirliliğinin ana kaynakları kesinleştirilmiştir. Bunlar; Kulu, Cihanbeyli, Aksaray ve Şeref
likoçhisar ve havza dışında olmasına rağmen atıksular ana tahliye kanalı aracılığıyla tuz Gölüne 
taşınan Konya'dır. Sahip oldukları drenaj kanalları noktasal kirliliğe yol açan sulama projeleri ise; 
Cihanbeyli sulama projesi. Aksaray-Uluırmak sulama projesi ve Konya-Çumra sulama projesidir. 
Altınekin-Eskil-Sultanhanı bölgesinde sanitasyon bireysel çözümlerden etkilenmekte olup, septik 
tanklardaki atıksuların çoğu toprağa sızmaktadır. Aynı zamanda tarımsal alanların büyük bir kısmı 
verakısuyu ile sulanmaktadır. Toprağın tuzlulaşmasını engellemek için, kirli yeraltısuyunun sız
masına yol açan toprak basınçlı su ile temizlenmelidir. Resmi sulama projeleri kapsamında bulun
mayan sulu tarım ve çok sayıdaki kırsal yerleşim merkezleri toplam yükler açısından önem taşımak
tadır. Besin giderimi için drenaj kanallarının deşarj noktalarına sulak alanların inşa edilmesi öneril
miştir. Bu çözüm, kirleticiler için etkin bir tampon bölge sağlayacak besinleri tutup absorbe edecek 
ve kuşlar için yeni bir habitat temin edecektir. 
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Katı Atık Bertarafı: Mevcut katı atık yönetiminde belirlenmiş problemler arasındaki ilişkiler 
sentez tablosunda analiz edilmiş, ayrıca ZÜFT Analizi ile belirlenmiş olan sistemin zayıf yanlarının 
iyileştirilmesi ve sistemdeki üstünlükler göz önüne alınmıştır. 

Kısım II: Master Planlama 
Fizibilite raporunda ana hedef olarak Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin korunumu ile 

uyumlu bir arazi kullanım dağılımı uygulayan sürdürülebilir kalkınma önerilmektedir. Ana hedefi 
oluşturacak genel hedefler olarak: 

• Bölgenin ekolojik, peyzaj, üretim, bilimsel ve kültürel değerlerinin zaman içerisinde 
korunmasını garanti altına almak, 

• Kaynakların rasyonel kullanımı için gerekli yönetim araçlarını kullanarak nüfusun üretim 
faaliyetlerini optimize etmek, 

• Uygunsuz faaliyetler yüzünden bozulan çevre eleman ve proseslerini iyileştirmek, yeniden 
düzenlemek ya da rehabilite etmek, 

• Yetersiz kullanılan kaynakları uygulamaya koymak için bir eylem planı oluşturmak. 
Karasal alanı bölgelere ayırmak için iki taraflı bir yaklaşım metodolojisi kullanılmıştır. Bir 

taraftan alan üzerinde korunması gerekli farklı tür değerler bulunduğu düşünülmüştür (doğal değer
ler, su değerleri ve kültürel değerler). Diğer taraftan bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi, yakın bir 
gelecekte sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilmesi gerekecek farklı faaliyetlere dayanmaktadır 
(kuru tarım ve hayvancılık, sulu tarım, tuz üretim endüstrisi ve kentsel ve endüstriyel gelişim). Kay
nakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak için faaliyetleri doğal kaynakların kendini yenileme 
düzeyinin altında tutacak sınırlamalar koymak gereklidir. Sonuç olarak hem ÖÇKKB.'nin Önemli 
değerlerinin korunmasını emniyet altına almak hem de bölgenin sosyo-ekonomik gelişimini iyileş
tirmek için 4 adet seviye koruma/gelişme düzeyi oluşturulmuştur: 

• Sıkı Koruma: En önemli doğal, su ve kültürel değerleri muhafaza etmek için sıkı korun
ması zorunlu alanlardır (kuşlar: 8 adet kuş rezervi tanımlanmıştır, kültür; ÖÇKKB.'nin bütün kül
türel alanları). 

• Kısmi Koruma: ÖÇKKB.'nin doğal, su ve kültürel değerlerini muhafaza etmek için kısmi 
olarak korunması zorunlu olmakla birlikte bazı faaliyetlere izin verilebilen alanlardır 
(Bitkiler: 2 kısmi bitki rezervi, kuş ve yüzey suyu: Tuz Gölü, akifer. 1 adet kısmi akifer 
rezervi, kültür: 10 adet kısmi arkeoloji rezervi). 

• Uygun Kullanım: Doğal ve su değerlerinin azalmasını engellemek için bazı sınırlamalarla 
üretim faaliyetlerinde kullanılması gerekli alanlardır (Geniş kullanım: kuru tarım ve 
hayvancılık alanları). 

• Gelişim: Tarımsal, kentsel ve endüstriyel gibi sosyo-ekonomik faaliyetlerin 
geliştirilmesine odaklanan alanlardır (yoğun kullanım: sulu tarım alanları). 

Sıkı Korunan Alanlar; Kuş rezervlerinin, rezervin doğal değerlerini, sınırlayan arazilerdeki 
faaliyetlerden ve insan varlığından negatif etkilenmesini önlemek amacıyla bir tampon bölge ile 
korunması gereklidir. Tampon bölgeler en az 500 m'lik bir genişliğe sahip olmalıdır. Tampon böl
geler, doğal alanlar, kuru tarım ve hayvancılığın bir kombinasyonundan oluşabilir. Bu kombinas
yonun nasıl olacağı yerel koşullar baz alınarak seçilmelidir. Kültürel alanlarda korunacak nesnenin 
kendisinin ve çevresinde bulunması muhtemel diğer kalıntıların da korunması amacıyla 200 m'lik 
bir tampon bölge oluşturulmalıdır. Bu bölgelerde, arkeolojik değerlere zarar verilmemesi ve 
değişikliğe uğramaması şartı ile her türlü arazi kullanımına izin verilecektir. 
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Kısmi Korunan Alanlar; Kısmi bitki rezervlerinde hayvan otlatılması bu alanın vejetas
yonunun korunması ile uyumlu tek faaliyettir. Ancak, bu alanlar halen aşırı otlatmaya maruz kal
dıklarında bu hiçbir şekilde kısmi bitki rezervlerinde otlatma yapılabilmesine bir örnek olarak alın
mamalıdır. Bu rezervler Bolluk-Tersakan Tuz Stepleri (10000 ha), Sultanhanı-Eşmekaya Tuz Step
leri (15000 ha) ve Eskil-Yenikent Tuz Stepleri (20000 ha). Alanın homojen olmaması ve insan var
lığından kaynaklanabilecek yoğun dış etki bulunmaması nedeniyle bitki rezervleri çevresinde tam
pon bölgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Tuz üretim endüstrisinin üretim alanları kuş ve su kısmi 
rezervlerinin küçük bir kısmında yer almaktadır. Mevcut durumda bu alanlardan kaynaklı dış etkiler 
minimum olup, bu alanların yılın büyük bir kısmında sığ su tutmaları ve zenginliğinden dolayı 
pozitif bir etkiye sahip oldukları düşünülmektedir. Daha çok Tuz Gölünün sığ kısımları, yaz ve kış 
mevsiminde kıyılar ve çamur göl kenarlarından oluşmaktadır. Akifer Kısmi rezervi önemli tatlı su 
akiferlerini kirlenmesi ve azalmasını engellemek için oluşturulmuştur. Akifer kısmi rezervi 
ÖÇKKB'in güney kısmında yer almaktadır. Bu alanda özellikle tarımsal amaçlı yeraltısuyu kul
lanımındaki artış önlenmelidir. Sulu tarım alanları ÖÇKKB'nin hemen dışında olmasına rağmen bu 
eğilim halen devam etmekte olup, ÖÇKKB'nin güney kısımlarında daha büyük alanlarına yayıl
maktadır. Bu nedenle kısmi akifer rezervinin Tuz Gölü ÖÇKKB sınırlarının dışına genişletilmesi 
önerilmiştir. Bu alanlar, kuru tarım, hayvancılık ve sulu tarım gibi diğer bir çok faaliyet için kul
lanılabilir. En yoğun tarihi kalıntıların bulunduğu alanlarda diğer başka kalıntılarında gömülü olup, 
henüz bulunmamış olması ihtimali kısmi arkeolojik rezervler oluşturulmasına ihtiyaç yaratmıştır. 
Bu alanlar Tuz Gölü ÖÇKKB'nin güneydoğusunda ve Eskil ve Eşmekaya Sazlıklarının çevresinde 
ve kuzeydoğu yönünde Şereflikoçhisar'ın yakınındadır. 

Uygun Kullanımlar; Tuz Gölü ÖÇKKB içerisindeki doğal çevre özelliklerinin, tarımsal 
faaliyetlerin koruma hedefleri ile uyumlu olmasına izin verdiği alanlardır. Geniş kullanımdaki ana 
arazi kullanımı kuru tarımdır. Sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için tarımsal 
üretim tekniklerinin geliştirilmesi gerekecektir. Bütün göllerin çevresinde kuş rezervi ve kuş ve su 
kısmi rezervleri tampon bölgeleri, açıkça tanımlanan sulu tarım alanları, kısmi bitki rezervleri ve 
kısmi akifer rezervleri dışında kalan bütün diğer ÖÇKKB alanı bu bölge kapsamına alınabilir. 

Gelişim; Bu kategori altında ele alınacak alanlar ÖÇKKB içinde nispeten daha az doğal 
kaliteleri ya da daha büyük bir etkiyi absorbe edebilmeleri sebebiyle sulu tarımın geliştirilmesinde 
kullanılabilecek alanlar olacaktır. Burada amaç, gelecek gelişmeleri kontrol etmek için bu sulu 
tarım alanını düzenlemek ve bölgelendirmektir. Esas yoğunluk, D.S.İ.'nin Uluırmak Sulama Projesi 
nedeniyle ÖÇKKB'nin güneydoğu kısmındadır. Ayrıca güneyinde de Eşmekaya projesi çevresinde 
yoğunlaşmıştır. Bunların dışında, ana tahliye kanalını müteakiben kanalın her iki yakasında başka 
sulanan araziler bulunmaktadır. 

Bütün bu bölgeleri korumaya yönelik her bölgeye özel rehberler oluşturulmuştur. Bu rehberlerde; 
bölgelerde neler yapılmalı, neler yapılmamalı ve ne gibi tedbirler alınmalı gibi konular netleştirilmiştir. 

Karasal yönetim programlarının, su yönetim planı, doğal kaynaklar yönetim planı ve doğanın 
korunması, tarımsal gelişim ve kültürel değerlerin korunması ve ekoturizmin geliştirilmesi ile ilgili 
3 program altında yürütülmesi planlanmaktadır. 

Su yönetim planı çerçevesinde 2 faaliyet tanımlanmıştır; 
• Yeraltısu modeli oluşturulması 
• Akifer kontrol şebekesi tasarımı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 181) 



— 61 — 

Yeraltısuyu akış modeli Cihanbeyli-Kulu, Altınekin, Obruk-Sultanhanı-Aksaray ve 
Peçeneközü formasyonlarından oluşan sistemi temsil edecektir. Yeraltısuyu modeli, kuru ya da 
yağışlı hidrolojik dönemler gibi farklı varsayımların ya da su temini ya da atıksu kaynakları hacim 
ve konumlarında olacak değişimler ve sulama amaçlı yeraltısuyu çıkarılmasında artış gibi su den
gesini tamamıyla değiştirebilecek insani eylemlerin etkilerini analiz edecek şekilde oluşturul
malıdır. Bu doğrultuda geometrik, hidrojeolojik, besleme ve kullanım ve geçmiş seviye verileri top
lanmalı ve analiz edilmelidir. Veriler sentezlenmeli ve model hazırlanmalıdır. Model kalibre edil
melidir ve gelecek gelişmelere yönelik alternatifler simule edilmelidir. 

Akifer kontrol ağının temel hedefi, zaman içerisinde yeraltısuyu sisteminin durumu ve 
gelişimini bilmek için gerekli bilgiyi sağlamak ve kalite ve miktar açısından yeraltısuyu ile ilgili 
gelecek gelişmeleri tahmin etme yeteneğini artıracak gerekli çalışmaları gerçekleştirmek olacaktır. 
Kontrol edilecek bölgenin toplam tahmini alanı yaklaşık 35000 km2 olacaktır. Her alanda ayrı ayrı 
statik seviye ölçecek piyezometrelerden oluşan bir ağ tasarlamak için modeldeki su seviyelerini 
tanımlamak gereklidir. Ağ tasarımı ayrıca ölçülmesi gerekli kalite parametrelerinin tanımlanmasını 
içerecektir. Göllerde yeraltısuyu akış sistemini kontrol edecek seviye ve su kalitesi kontrol ölçüm
leri tesis edilecektir. Genel bir rehber olarak her 250-500 km2 de bir kontrol noktası içeren bir ağ 
oluşturulması önerilmektedir. Ağ tasarımı kapsamında gerçekleştirilecek işler belirlenmiştir. Bunlar 
sayı tanımı, özellikler ve önerilen kontrol noktalarının konumu, inşaat özellikleri ve kontrol nok
talarının ekipmanı, yeraltısuyu ağından alınan verilerin elde edilme değerlendirilme ve analiz edil
mesindeki prosedürlerin özellikleri ve ağ kullanım ve bakım maliyetidir. 

Doğal kaynak yönetim planında; Doğal kaynak envanterindeki tamamlanması gereken bil
giler tek tek tanımlanmıştır.GİS tasarımı detaylandırılmış, teşhis ve senaryo tasarımı verilmiştir. 
Teşhis ve senaryo tasarımını geliştirmek üzere ZÜFT Analizi kullanılmalıdır. Bu analiz, teşhis 
aşamasında belirlenen değişkenler hakkında görüş elde edilmesini ve fırsat veya tehdit olarak 
nitelendirilen kontrol edilemeyen çevre faktörlerini; bölgenin üstün veya zayıf noktalarını, üstünlük 
ve zayıflıklarını birleştirir. Ayrıca plan tasarımı için gerekli aşamalar belirlenmiştir. Bunlar; alter
natiflerin belirlenmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi ve seçilen alternatifin geliştirilmesidir. 

Doğa Koruma Programında; bitkiler ve kuşlar için detaylı bir koruma planının geliştirilmesi, 
en önemli bitki ve kuş alanları için detaylı bir yönetim planı geliştirilmesi, bitki ve kuşların korun
masını gözlemlemeye yönelik bir metodoloji geliştirilmesi kuş rezervlerinin çevresinde yapay sulak 
alanların oluşturulması, ekoturizm alt yapı projelerinin geliştirilmesi, Eşmekaya Sazlıklarının çev
resel restorasyonu. Ereğli ve Hotamış Sazlıklarının yeni koruma alanları olarak ilan edilmesinin 
önerilmesi, alanın taşıma kapasitesi ile ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmesi önerilmiştir. 

Tarımsal Gelişme Programında; çiftçiler için eğitim ve bilgilendirme programının geliştiril
mesi, toprak kanununun yakın bir zamanda çıkmasının desteklenmesi, aşırı ekimi yapılan şekerpan
carı gibi ürünlerin üretiminin kısıtlanması ve yerine oluşacak açığı karşılamak için yağlı tohumlar 
ve hayvan yemi olarak kullanılan bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi, çiftçilerin sahip oldukları 
sulu tarım arazilerinin kuru tarıma dönüştürmeleri yönünde teşvik edilmesi (şekerpancarı yerine 
nohut, mercimek, fasulye vb.) ve bu ürünlerin ihracatının organizesi, zarar gören mera arazilerinin 
belirlenmesi ve kayıt altına alınması her alana düşen hayvan sayısının hesaplanması, her mera 
alanının belirlenmesi ve haritalanması, ortak Pazar anlaşması adı altında fiyatların belirlenmesi için 
oluşturulan AB'deki gibi bir ödeme sisteminin geliştirilmesi, hayvansal ürünlerin üretici ve 
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tüketicileri arasındaki bağlantıyı sağlayacak kooperatif ya da birliklerin oluşturulması, arazilerin 
potansiyellerine göre bölünmesi ve sulama gerektirmeyen ürünlerin artırılması, küçük ölçekli tarım 
endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, D.S.İ. sulama projelerinin boru hattına aktanlması, en 
uygun sulama tekniklerinin belirlenmesi, oluşturulacak birlikler tarafından etkili su kullanımı için 
genel kurallar konması ve sistemin kontrol edilmesi, arazilerin birleştirilmesi ile yeraltısuyu kul
lanımının daha kolay kontrol edilebilir hale getirilmesi (alandaki bazı D.S.İ. kuyuları gibi kontrol 
altındaki bir çok kuyu yerine, D.S.İ. daha az ama daha büyük bir kuyu açarak su dağıtım sistemini 
kontrol edebilir) önerilmiştir. 

Kültürel Koruma ve Turizm Geliştirme Programında; Kültürel değerlerin gerçek konum
larının araştırılması ve mevcut değerlerle ilgili mevcut bilgileri derleyecek özel bir veri tabanı oluş
turulması, kültürel alanlar çevresinde genel bir kural olarak 200 m'lik bir koruma çemberi öneril-
mesine karşın her alanın kendine has özellikleri dikkate alınarak koruma alanlarının ayrı ayrı tanım
lanması, bu alanlarda arazi çalışması yapılarak alanların gözle görülen işaretler aracılığıyla tanım
lanması, bu arazilerin kamulaştırılması, alandaki ekoturizm olanakları üzerine bir fizibilite çalış
ması, sonrasında bir gelişim planının hazırlanması, yapılacak faaliyetleri önceliklerine göre 
sıralayacak ve bunların gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynakları araştıracak bir kültürel res
torasyon planının olması ve farklı arazi kullanımları ile ilgili yeni faaliyetler planlanması durumun
da kontrol için standart bir prosedür geliştirilmesi önerilmiştir. 

Atıksu Arıtma Tesislerinin Planlanması 

Teşhis aşamasında 7 adet merkezi kirlilik noktası tanımlanmış olup, bunlar atıksu arıtma 
master planının tanımına esas olmuştur. 

• Düden Gölünü etkileyen Kulu ilçesi 
• İnsuyu Deresini yatağını ve Tuz Gölü sulak alanını etkileyen Cihanbeyli 
• Tersakan Gölünü etkileyen Cihanbeyli sulama projesi 
• Bolluk, Tersakan ve Tuz Gölünü etkileyen Konya Ana Tahliye Kanalı 
• Tuz Gölünü etkileyen Aksaray ve Uluırmak sulama projesi 
• Tuz gölü sulak alanını etkileyen Şereflikoçhisar 
Master plan çerçevesi aşağıdaki konuları kapsamaktadır; 

• Anakent merkezlerinde atıksu arıtma tesislerinin önceliğe alınması, 
• Alıcı ortamlardaki su kalitesinin kabul edilebilir standartlara getirilmesi, 
• Büyüme beklenen merkezlerdeki artan nüfus ve endüstriyel faaliyetlerin etkisini kontrol al

tına almak için atıksu arıtma tesislerinin inşaatlarının önceliğe alınması, 
• Sanayileşmiş kent merkezlerinde atıksu arıtmanın önceliğe alınması, 
• Endüstrilerdeki tehlikeli maddelerin emisyon kontrolleri ve önceliğinin belirlenmesi, 
• Sanitasyon seviyesinin arttırılması ve tarımdaki yükselişten haberdar olarak yayılı emis

yonların en aza indirilmesi, 
• Yayılı kirliliğin kontrol altına alınması için göllerin etrafında tampon bölgeler konulması, 
• Göllere besin girdisinin tampon bölgelerde kontrol edilmesi, 
• Yok olan habitatlann telafi edilmesi amacıyla tatlı su karakterinde sulak alanların oluşturulması, 
• Kurumsal yapı ve işletme-bakım eğitiminin atıksu arıtma tesisinin inşaatı paketlerine dahil 

edilmesi, 
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Master plan 2 ana bileşenden oluşmaktadır: 
• Anakent merkezleri için atıksu arıtma tesisleri (Kulu. Aksaray, Şereflikoçhisar, 

Cihanbeyli ve Konya) 
• Göller için tampon bölgeler halinde oluşturulan sulak alanlar dağınık şekilde oluşan 

kirleticilerin ve atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suların göle girişini kontrol altına 
almak amacıyla kirleticileri tutacak ve/veya bertaraf edecek olan tampon bölgeler planlanmıştır. 

Atıksu arıtma tesisleri sahalarının yerlerinin seçimi evsel toplayıcıların deşarj noktalan ile 
belirlenmiştir. Sulak alanlar aşağıda tanımlanmaktadır; 

• Düden Gölü Sulak Alanı (Kulu) 
• İnsuyu Deresi Deşarjı Sulak Alanı (Cihanbeyli) 
• Cihanbeyli Sulama Drenaj Kanal Deşarjı Sulak Alanı 
• Ana Tahliye Kanalı Sulak Alan Deltası 
• Aksaray Tl Tahliye Kanalı Deşarjı Sulak Alanı 
• Şereflikoçhisar Atıksu Arıtma Tesisi Deşarjı Sulak Alanı 
Fizibilite çalışması içerisinde Atıksu Arıtma Tesisleri ve sulak alanlara yönelik tasarım esasları 

belirlenmiştir. Atıksu Arıtma Tesisleri proses alternatifleri karşılaştınlmıştır, sulak alan türleri ve 
antıma katkıları tarif edilmiştir. 2020-2035 yıllan dikkate alınarak atıksu değerleri ve Atıksu Antma 
Tesislerinin sistemleri belirlenmiştir. Genel hatlarıyla tesislerdeki ünite hacimleri, blower kapasiteleri, 
çamur arıtımı için kapasiteler hesaplanmıştır. Sulak alan sistemleri için alan ihtiyaçları belirlenmiştir. 

Atıksu Arıtma Tesislerinin her biri; aciliyet, kümülatif etkiler, çevre koruma ile olan ilgi, sağ
lık riski ve Belediyece sağlanabilecek Kurumsal destek gibi faktörlere göre değerlendirilerek puan
lanmış ve sonucuna göre önceliği alınmıştır. Bu öncelik sırası: 

1. Konya Atıksu Arıtma Tesisi. Konya Havzasındaki en büyük şehir olup, bundan 
ötürü arıtılmamış suyun etkisi de büyüktür. 

2. Kulu Atıksu Arıtma Tesisi. Kulu kanalizasyonunun tamamlanmasından sonra 
atıksuyun %100'ü Düden Gölüne deşarj edilecektir. 

3. Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi. Atıksular doğrudan Tuz Gölüne deşarj olan bir 
tahliye kanalına deşarj edilmektedir. Deşarj suyu sulama amaçlı kullanılmaktadır. 

4. Şereflikoçhisar Atıksu Arıtma Tesisi. Mevcut atıksu arıtma tesisi rehabilite 
edilebilir ve yenisi yapılmadan önce bir müddet hizmet verebilir. 

5. Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi. Önemli bir endüstrisi ve kanalizasyon şebekesi 
olmayan küçük bir ilçedir. 

Bütün tesislere ait maliyet hesapları ve fınansal analizler yapılmıştır, tahmini keşifler yapılmış
tır, işletme-bakım maliyetleri belirlenmiştir. KOSKİ tarafından projelendirilmiş olan Konya Atıksu 
Arıtma Tesisi Projesi bu fizibilite kapsamında yeniden ele alınmıştır. Bütüncül bir yaklaşımla hav
za içerisindeki rolü de düşünülerek incelenmiş ve son haline getirilmiştir. Yapılan fınansal analiz
lerle tarifeler kabaca çıkarılmıştır. 

Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Planlanması 
Etüt alanında nüfus yoğunluğunun düşük olması nedeniyle atık üretimi çok dağınıktır. Bu 

nedenle teşhis aşamasında, atıkların yönetilmesi için belediye birlikleri oluşturulmasını temel alan 
bir strateji önerilmiştir. Havzanın atık yönetim yapısı, mevcut ilçe yapısını mümkün olduğunca az 
değiştirme, ulaşım maliyetlerini ve yönetim alanının büyüklüğünü azaltma kriterleri baz alınarak 
yönetim alanları adı altında karasal birimlere bölünmüştür. 
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Toplama, taşıma ve atık geri kazanım işlevlerini de içeren master plan konseptinde ekonomik 
ve çevresel faktörler nedeniyle yüksek yoğunlukta bir katı atık depolama tesisi tasarımı seçilmiş 
olup, buradaki temel prensip, evsel katı atıkların 1000-1200 kg/m3 yoğunluğa kadar sıkıştırılması 
ve bu yoğunlukta otomatik balyalama yöntemi ile atığın hacminin düşürülmesidir. Bu sistemin 
avantajları; hacim azaltma, katı atık depolama tesisinin ömrünün uzatılması, taşıma verimi, toprak 
örtüsünden tasarruf, sıvı drenajı, hafif atıkların rüzgarla çevreye dağılmaması ve katı atık depolama 
sahası geri kazanımıdır. 

Ayrıca, mevcut çöp sahalarının kapatılması ve rehabilitasyonu gerekecektir. Mevcut çöp 
sahalarının sayısı ve özelliklerine ilişkin bir envanter çalışmasının yapılması ve her bir sahanın 
rehabilitasyon yönteminin tanımlanması gerekli olacaktır. Tıbbi atık yönetim konularında Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin uygulanması gerekmektedir. Endüstriyel atık yönetiminde atık
ların önlenmesi, kaynakta azaltılması, yeniden kullanım, geri kazanım ve atıkları değerlendirme 
kriterleri uygulanacaktır. 

Tuz endüstrisi üretiminden çıkan tuz çamuru, yüksek oranda toprak ve tuz içeriği nedeniyle 
inert atık olarak kabul edilebileceğinden katı atık düzenli depolama tesisinde inşa edilecek özel bir 
havuzda depolanarak bertaraf edilebilirler. 

Tarım döngüsü, mahsullerin gelişimi esnasında arazide atıksu arıtma çamuru kullanımına 
olanak tanımamaktadır. Aynı zamanda çevre koruma açısından kış aylarında çamur kullanımı izin 
verilemez bir uygulamadır. Bu nedenle, çamurun geçici depolanması öngörülmelidir. Bu amaca uy
gun olarak katı atık düzenli depolama sahaları, çamurun geçici depolanması için rezerve edilmiş bir 
alana sahip olacaktır. 

Master plan, etüt çerçevesinde tanımlanan 4 adet yönetim alanı için, katı atık düzenli depolama 
tesislerinin yapımını öngörmektedir. Alanların her birinin içerisinde, Konya Havzasında oluşan 
atığın başlıca alıcı konumundaki Konya, Şereflikoçhisar, Cihanbeyli ve Aksaray bölgeleri olmak 
üzere 4 adet katı atık oluşumu ağırlık merkezi tanımlanmıştır. Ayrıca, ikincil ağırlık merkezlerinin 
civarlarında oluşan atık miktarlarının düzenli depolama tesisi inşaatını gerektirmeyecek kadar 
düşük olması ve ağırlık merkezi ile katı atık düzenli depolama tesisi arasındaki mesafenin atığın 
doğrudan düzenli depolama tesisine taşınması için fazla olması nedeniyle, her bir yönetim alanı 
içerisinde, transfer istasyonlarını yerleştirildiği ikinci ağırlık merkezleri tanımlanmıştır. Bu kriter
lere göre Kulu, Eskil ve Altınekin için transfer istasyonları önerilmektedir. Fizibilite çalışması 
içerisinde katı atık düzenli depolama tesisleri ve transfer istasyonları için teknik spesifıkasyonlar 
belirlenmiştir. 

Ayrıca atık bertaraf tesislerinin uygulama önceliği de hesaplanarak ortaya konmuştur. Buna 
göre yatırım önceliği: 

1. Aksaray Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Eskil Transfer İstasyonu. Tesis 
bölgesel bir işlev üstlenerek Tuz Gölü Havzasında önemli alanlarda ve hatta ana akifer 
üzerinde bulunan bütün kasaba ve köylerdeki küçük çöp sahalarının kapanmasına büyük 
bir katkıda bulunacaktır. 

2. Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Kulu ve Altınekin Transfer 
İstasyonları. Tesis bölgesel bir işlev üstlenerek Tuz Gölü Havzasının önemli bölgelerinde 

yer alan bütün kasaba ve köylerdeki küçük çöp sahalarının kapanmasına büyük bir katkıda 

bulunacaktır. 
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3. Şereflikoçhisar Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi. Tesis bölgesel bir işlev üstlenerek, 

bütün kasaba ve köylerdeki küçük çöp sahalarının kapanmasına büyük bir katkıda 

bulunacaktır. 

4. Konya Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi. Konya Katı Atık Düzenli Depolama 

Tesisi uygun toprak koruma tedbirleri alınarak tasarlanmıştır. 

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ve Transfer Istasyonlan için maliyet hesaplan ve fınansal 
analizler gerçekleştirilmiştir. Tahmini keşifler yapılmıştır, işletme-bakım maliyetleri belirlenmiştir. 

Bu güne kadar Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaları şu şekil
de özetleyebiliriz: 

• Tuz Gölü Havzası 2.11.2000 tarihinde Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir, 
• Fizibilite İhalesi 12.12.2000 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 19.1.2002 tarihinde fizibilite 

sözleşmesi imzalanmış, 19.7.2001'de sonuçlandırılmıştır. 
• Aksaray Özel Çevre Koruma Müdürlüğü kurulmuş ve atamalan yapılmıştır, 
• Yapılacak eylem faaliyetlerini belirlemek ve planlama çalışmalarına esas olacak bilgi 

ve belgelerin toplanmasına başlanmıştır, 
• 13.12.2000 tarihinde Ankara, Konya, Aksaray Valileri ve ilgili tüm Belediye Başkanlannın 

katıldığı, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir toplantı düzenlenmiştir. 
• Bölgede Orman Bakanlığı ile ortak çalışılarak yasak av bölgeleri tespit edilmiştir. Aynca, 

avcıları bilgilendirecek tabelalar konmuştur. 
• Altyapı tesislerine ait teknik spesifıkasyonlar fizibilite çalışması ile elde edilmiştir. 
• Uygulama projelerinde kullanılması gereken parametreler ve kriterler firma ile müzakere 

edilerek bir tutanağa bağlanmıştır (Ek-2). 
• 27.11.2001'de Özel Çevre Koruma Kurumunca birincisi atıksuların, ikincisi ise katı 

atıkların bertarafına yönelik uygulama projelerinin hazırlanabilmesi için iki ayrı ihale 
yapılmıştır. Bu projelerin yapımında Avrupa Birliği standartları esas alınmış, bu doğrultuda, 
91/271/EEC direktifine bağlı kalınmıştır. 

• Özel Çevre Koruma Kurumu'nca bölgede acil önlemlerin alınması için altyapı çalışmaları 
bir yandan devam ederken, ekolojik araştırma projelerine de başlanmıştır. Tuz Gölü 
Havzası içinde koruma öncelikli alan olarak seçilen Özel Çevre Koruma Alanı'nda 
tehditlerin ortadan kaldırılması veya minimuma indirilmesi ve havzadaki doğal kaynakların 
korunabiliri iğinin sağlanması, önlemlerin alınması ancak havzaya ait temel bilgilerin 
detaylı elde edilmesi ile mümkün olacağından "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 
Toprak ve Arazi Kalite Sınıflaması ile Alternatif Tarımsal Uygulamaların Belirlenmesi 
Projesi" 25.07.2002 tarihinde başlatılmıştır. 

• Ayrıca, Özel Çevre Koruma Kurumunca Tuz Gölü ÖÇK Bölgesine ait mekansal bilgileri 
içeren bir veri tabanının oluşturulması amacıyla bu bilgilerin sayısallaştırılması ve coğrafi 
bilgi sistemine aktarılması tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Ankara, Konya ve Aksaray İl 
sınırları içinde bulunan bölgeye ait 20 adet 1/5000 ölçekli halihazır haritalar, MTA Genel 
Müdürlüğünden temin edilen 7 adet 1/100000 ölçekli jeoloji haritaları, Ankara ve Konya 
İllerinin hidrojeolojik durumunu gösteren 2 adet 1/250000 ölçekli haritalar ile Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünden temin edilen, bölgenin toprak kabiliyetini gösteren 14 adet 1/100000 
ölçekli arazi varlığı haritaları sayısallaştırılarak coğrafi bilgi sistemi içerisinde bütün 
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öznitelik verilerinin de elde edildiği bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu çalışma ileride 
alanın güncel bilgiler ile doğal açıdan sürekli izlenebilecek bir ortamın oluşturulmasında 
ön adım niteliğindedir. 

• Bölge için yapılacak olan 1/50000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre 
Düzeni Planı çalışmaları başlatılmıştır. 

• ÖÇKKB'nin kurulmasına dair 383 sayılı KHK'nin 12. maddesi a,c bendleri gereğince bölge 
içersindeki toplam 17 adet yerleşim birimine ait yürürlükte bulunan 1/1000 ve 1/5000 
ölçekli onaylı imar planı 383 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Mevzuatı çerçevesinde 
incelenerek gereği yapılmıştır. 

• Havzada en büyük kirliliği Konya şehrinin evsel ve endüstriyel atıksuları oluşturmaktadır. 
Bu sorunun önüne geçilebilmesi için Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılmış ve bu fizibilite kapsamında 
incelenerek son haline getirilmiştir. Tesisin inşaatı için KOSKİ Genel Müdürlüğünce ulus 
lararası ihaleye çıkılmıştır. Bu tesisin inşaatı, büyük çoğunluğu İspanyol Hükümetince ve 
OECD tarafından karşılanacak olan düşük faizli kredi kullanılarak yaptırılacaktır. KOSKİ 
tarafından ihale tamamlanmış, ilgili sözleşme imzalanmıştır. İspanyol Hükümetinin sözleşmeyi 
onaylamasını takiben inşaata yönelik çalışmalar başlatılacaktır. 

• Havzada Konya şehrinin atıksularının yarattığı kirliliğin yanı sıra fizibilite çalışmasında 
belirlenen ve yukarıda isimleri bulunan diğer altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi entegre 
çalışma içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bölgede yapılacak diğer altyapı yatırımlarının 
inşaat öncesi yapılması gereken uygulama projeleri ve ÇED çalışmaları ile ihale dokümanları 
Özel Çevre Koruma Kurumunca yaptırılmıştır. Bu projelerin yapımında Avrupa Birliği 
standartları esas alınmış, bu doğrultuda, 91/271/EEC direktifine bağlı kalınmıştır. 

Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaatına ait geçici keşif bilgileri aşağıda belirtilmiştir: 
(2002 birim fiyatları ile) 

Atıksu Arıtma Tesisleri: 
Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi 
Kulu Atıksu Arıtma Tesisi 
Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi 
Şereflikoçhisar Atıksu Arıtma Tesisi 
Cihanbeyli Kollektör Hattı 

TOPLAM 
Katı Atık Tesislerinin inşaatına ait geçici keşif bilgileri aşağıda belirtilmiştir: 

(2002 birim fiyatları ile) 
Katı Atık Tesisleri: 

13.328.000.000.000 TL 
3.332.000.000.000 TL 
2.665.600.000.000 TL 
3.332.000.000.000 TL 

666.400.000.000 TL 
23.324.000.000.000 TL 

Aksaray Katı Atık Depolama Sahası 
Şereflikoçhisar Katı Atık Depolama Sahası 
Cihanbeyli Katı Atık Depolama Sahası 
Eskil Transfer İstasyonu 
Altınekin Transfer İstasyonu 
Kulu Transfer İstasyonu 
TOPLAM 

6.706.730.816.739 TL 
5.160.750.309.317 TL 
6.961.354.749.307 TL 

474.506.386.886 TL 
585.135.688.213 TL 
476.135.589.399 TL 

20.364.620.539.861 TL 
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Projeler ile ilgili teknik bilgi Ek-3 'de verilmektedir 

Uygulama Projelerinin Gerçekleştirilmesindeki Sorunlar 
Belirlenen işler için İspanya Hükümeti ile imzalanmış bulunan Ekonomik ve Mali İşbirliği 

Mutabakat zaptı çerçevesinde 66.938 milyon ABD Doları tutarındaki İspanya Hükümeti kredisinin 
kullanılması planlanmıştır. Ancak Konya Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı hariç diğer altyapı yatırım
larında kredi kullanılabilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından 
verilmesi gereken izinlerin Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölge sınırlarının değiştirilmesini 
müteakip verileceğinin bildirilmesi üzerine yeni çizilen sınırların yürürlüğe girmesi amacıyla 
Bakanlar Kurulunda karar çıkması için gerekli girişimler yapılmıştır. Fakat söz konusu Bakanlar 
Kurulu Kararı ancak 08.08.2002 tarih ve 24840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir
miştir. İşin finansmanında dış kaynaklı kredinin kullanılabilmesi için işe ait sözleşmenin en geç 
19.07.2002 tarihine kadar imzalanmış olması şartının bulunması nedeniyle, Hazine Müsteşarlığının 
bu işe vermesi gereken izni müteakip yapılması gereken çalışmalar fiili imkansızlık nedeniyle 
yapılamamış ve bu tesislerin yapımı için kredinin kullanımı sağlanamamıştır. 

Diğer altyapı yatırımlarında ise ilgili belediyelerin maddi ve teknik yetersizlikleri nedeniyle 
projelerin ve inşaatların Özel Çevre Koruma Kurumunca yapılması belediyelerce talep edilmiştir. 
Bunun üzerine, projeler, ÇED çalışmaları ve inşaat şartnameleri Kurum'ca hazırlanmış, kredinin 
Kurumca kullanılması için Devlet Planlama Teşkilatına gerekli girişimler yapılmıştır. Ancak, Dev
let Planlama Teşkilatı ile yapılan ikili görüşmelerde, kredinin Kurumca kullanılmasına sıcak bakıl
madığı bildirilmiş, konu Bakanlar Kurulu gündemine getirilmiş olmasına rağmen karar zamanında 
çıkmadığı için kredi kullanılamamıştır. 

Bu gelişme sonucunda, Tuz Gölü Havzası altyapı inşaatlarının öz kaynaktan sağlanarak yap
tırılabilmesi amacıyla 2003 Kurum yatırım programına alınabilmesi için Devlet Planlama Teş
kilatına bir çok defa öneri sunulmuştur. Ancak tasarruf tedbirleri öne sürülerek yeni projelerin 
yatırım programına alınamayacağı bildirilmiştir. 

4.2 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nca Yapılması Planlanan Faaliyetler 
1. Tuz Gölünde su tablası belirlenerek yeraltı ve yerüstü su koruma-yönetim planlarının 

hazırlanması, 
2. Göl aynasındaki kızıllaşmanın belirlenmesi, 
3. Havza bazında biyoçeşitliliğin ve habitatlann ortaya konulması, 
4. Bölgedeki tarım faaliyetlerinin gölün su kalitesine olan etkisinin ortaya konulması 

ve çevreyle uyumlu rasyonel tarım metodların belirlenmesi, 
5. Yukarıdaki çalışmalarla elde edilecek veriler doğrultusunda Havza Yönetim Planının 

oluşturulması, 

6. Tuz Gölü Havzasında toprağın potansiyel üretim kapasitesinin korunması amacıyla 
projelerin üretilmesi, 

7. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde Jeosit (doğal anıt) alanlarının belirlenmesi 
ortaya konulması, 

8. Doğal peyzajın korunmasına yönelik projelerin (doğal peyzaj içindeki olumsuz unsurların 
kaldırılması) üretilmesi, 

9. Çöp deponi alanları ile birlikte Katı Atıkların Geri Kazanımı Projesi'nin uygulanması, 
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10. Erozyonun önlenmesi projesinin (mera-otlakların korunması) gerçekleştirilmesi, 
11. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde geleneksel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, 

geleneksel ürünlerin çeşitlendirilmesi projelerinin yapılması, 
12. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde hangi alanların ve hangi doğal değerlerin 

korunmasının gerekli olduğunu belirlemek için tehlike altındaki türlerin habitat 
ihtiyaçlarının analiz edilmesi, 

13. Rezerv alanları için patika yolların belirlenmesi, tabelaların yerleştirilmesi, 
14. Kısmı kuş ve rezerv alanlarındaki yüzey sularının kalitesinin içme suyu kalitesinde olma 

gerekliliğinden dolayı su kalitesi izleme çalışmalarının yapılması, 
15. Kuş Gözlemevlerinin yapılması (öncelikli olarak Düden Gölü güneyi), 
16. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde yuva yapan üreyen nesli tehlikedeki türlerin 

populasyonlannın izlenmesi projesinin yapılması, 
17. Eğitim projelerinin yapılması (öncelikli olarak tarım konusunda), 
18. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde Doğal Kaynaklar Yönetim Planının yapılması, 
19. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer altı suyu modelinin oluşturulması. 
20. Her akiferin sınırlarının hesaplanması, bu sınırların hangilerinin etkileşimde olduğunu 

anlamakta kullanılan hidrojeolojik kartografya, sondaj, kuyu, pizometre verilerinin 
belirlenmesi. Ayrıca, her akiferin taban ve tavanını oluşturan yüzey şekilleri, göller, nehirler 
ve kaynakların bulunduğu yerlerden yüzey sistemi ile arasındaki bağlantıyı sağlayan 
noktaların belirlenmesi. Evapotranspirasyonu doğru simule etmek için arazinin ayrıntılı 
dijital modelinin hazırlanması, 

21. Yer altı suyu modelinin daha iyi kalibre edilmesi için deşarj ve su çıkarımına ilişkin 
verilerin geniş periyodlu olarak yapılması, 

22. Tüm bu detay çalışmaların CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ile doğrulanması, 
23. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesindeki tarımsal arazilerin tapulaştırma projesi 

kapsamında ele alınması, 

24. Avrupa Birliğinin 97/62/EC sayılı direktif ile değiştirilen Doğal Hayatın ve Bitki ve Hayvan 
Dokusunun Korunmasına Dair 92/43/EEC sayılı Direktif ve 97/49/EC sayılı Komisyon 
Direktifi ile değiştirilen 79/409/EEC Sayılı Yabani Kuşların Korunmasına Dair Direktifler 
kapsamında ulusal koruma alanlarının oluşturulmasına yönelik biyolojik çeşitlilik araştırma 
projelerinin yürütülmesi. Bu proje kapsamında; Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde 
toprak ve su kaynaklarının uygun amaçlı kullanımı için yeni yöntemler kullanılarak havzanın 
detaylı toprak sınıflamasının yapılması, uzaktan algılama tekniği kullanılarak arazi 
kullanım durumunun belirlenmesi ve havzada en uygun tarımsal faaliyetler için arazi kalite 
sınıflamasının yapılması. Ayrıca bölgedeki sulama sularının kaliteleri, toprak kirliliği ile 
tarımsal girdiler ve uygulamalar araştırılarak, toprak ve su kaynaklan, sürdürülebilirlik 
açısından irdelenerek alternatif bitki deseni ile tarımsal girdi kullanımının minimizasyonunun 
planlanması. Proje kapsamında elde edilen verilerin sayısal ortamda Coğrafi Bilgi Sistemi 
(CBS) ile değerlendirilerek hazırlanması. 
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5. KOMİSYONUN BÖLGEDE YAPTIĞI YERİNDE İNCELEME ÇALIŞMALARI 
Komisyon 09.05.2003 ve 10.05.2003 tarihleri arasında bölgede incelemelerde bulunmuş, yöre 

halkının sorunlarını dinlemiş, toplantılara katılmış ve bilgiler toplamıştır. 
09.05.2003 tarihinde arazide inceleme çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak Kayacık Tuz-

lası'nda incelemelerde bulunulmuş ve toplantı yapılmıştır. Toplantıda Kaldırım Tuzlası Müdür yar
dımcısı Esat Uyanık'tan tuzlalar hakkında bilgiler alınmıştır. 

İkinci olarak Peçenek Deresi incelenmiştir. 
Üçüncü olarak Kulu'da bulunan Düden Gölü incelenmiş ve buradaki kuş populasyonları hak

kında bilgiler alınmıştır. Kulu'nun atıksuyunun bu gölün tuzlu su kısmına arıtılmadan deşarj edil
diği gözlenmiştir. 

Dördüncü olarak Cihanbeyli İlçesi'nde Cihanbeyli Kütüphanesinde yöre halkı ile bir araya 
gelinmiş ve kapsamlı bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda halkın sorunları dinlenmiş ve Komis
yonun çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. 

Beşinci olarak Yavşan Tuzlası incelenmiş ve sorunlar hakkında bilgiler alınmıştır. 
Altıncı olarak Gölyazı Kasabası'nın atıksuyunun Tuz Gölü'ne arıtılmadan açık kanal yoluyla 

karıştığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda DSİ ana tahliye kanalına Hasan Kerpiç Yayla Köprüsünden 
bakılarak kanaldaki kirlilik incelenmiştir. 

Son olarak DSİ ana tahliye kanalı bir kez de Konya'ya giderken incelenmiş ve kanalın kuru ol
duğu gözlenmiştir. KOSKİ yetkilileri kuru kanalı göstererek yaz aylarında Konya'nın atıksuyunun 
Tuz Gölü'ne ulaşmadığını belirtmişlerdir. 

6. TESPİTLER 
• Tuz Gölü havzasında kirlilik yaratan ana etkenin önemli ölçüde göle arıtılmadan dökülen 

Konya, Aksaray ve diğer büyük merkez ilçelerine ait kanalizasyon atıklarından kaynaklandığı 
anlaşılmıştır. 

• Özellikle oksijenin doyma seviyesinin tuzlu suda düşük olmasından dolayı, Tuz Gölü'ndeki 
çözünmüş oksijen konsantrasyonları düşüktür. Ancak, Ana Tahliye Kanalı'nın boşaltım 
noktasına yakın olan yerlerde bu konsantrasyonların daha düşük olmasının sebebi kirli su 
girişi ile açıklanabilir. 

• Tuz Gölü'ndeki maksimum pH değeri Ana Tahliye Kanalı'na yakın yerlerde gözlenme 
nedeni büyük ihtimalle yüksek derecedeki kirliliktir. Ölçülen pH değerlerine göre, 
Eşmekaya Sazlıkları 2-3. sınıf su kalitesine, Tersakan ve Bolluk Gölü 2. sınıf su 
kalitesine, ve pH değeri 9'un üzerinde olan Düden, Kozanlı, Uyuz ve Çöl Gölleri ise 4. 
sınıf su kalitesine sahiptirler. 

• Tuz, Bolluk ve Tersakan Gölleri'nde yüksek bulanıklılık gözlenmiştir. Bunun sebebi 
özellikle Tuz Gölü için yağmursuyu karışması olmasına rağmen, Bolluk ve Tersakan 
Gölleri için sebep, göllerdeki alg, siliat ve Artemia salına varlığıdır. 

• Ötröfikasyon açısından azot bileşikleri önem arz etmektedir. Azot bileşiklerinin göllere 
girişi çoğunlukla atıksu ve tarımsal atıkların difüzyonu yoluyla olmaktadır. Acısu ve tuz 
göllerindeki amonyum, nitrit ve nitrat konsantrasyonları önemli miktarlarda gözlenmiştir. 

• NH3 içeren atıksular, yaz aylarında sığ göllerdeki canlı türlerine zarar vermektedir. En 
önemli nitrit ve nitrat kaynaklan suni gübreler ve evsel atıksulardır. Bu havzadaki tarım 
potansiyeli çok yüksek olduğundan, hemen hemen tüm azot bileşikleri sulak alanlara 
ulaşmakta ve bir kirlilik kaynağı teşkil etmektedirler. 
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• Fosfor, su ortamlarındaki dengeler açısından önemli bir elementtir. Göllerdeki fosfor 
miktarının yüksekliğinin sebebi, atıksu deşarjlarına ve tarımsal kaynaklardan (gübreler) 
direkt veya dolaylı olarak yayılan atıklara bağlanabilir. Hirfanlı Barajı haricindeki tüm göller 
fosfat içeriği açısından 4. sınıf su kalitesine sahiptirler. 

• Özellikle ötröfikasyona uğramış göllerde sülfat çok yaygındır. Havzada, sülfat miktarı 
açısından Hirfanlı Barajı 1-2. sınıf su kalitesine sahipken, geri kalan göller 4. sınıf su 
kalitesine sahiptirler. Sülfat miktarındaki yüksekliğin başlıca sebepleri, alt topraktaki doğal 
sülfat oluşumu, göllerin tuzluluğu, fıtoplankton, zooplankton ve siliatların birikmesidir. 

• Fıtoplankton organizmaları çoğunlukla su ortamlarında bulunur ve çok tuzlu bölgelerde 
dahi yaşamlarını sürdürebilirler. Göllerin ötröfikasyona uğramaları durumunda, tüm göl 
ekosistemi için olumsuz sonuçlarıyla birlikte, fıtoplankton topluluğunun bileşimi ve 
konsantrasyonu dengesiz hale gelmektedir. Evsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların deşarjı 
gibi insan faaliyetleri, ötröfıkasyon olayını direkt etkilemektedir. Tuz ve acısu göllerinde 
ötröfıkasyon olması mümkün olmasa da, fıtoplankton konsantrasyonlarındaki artış, göllere 
aşın atıksu girişi olduğunun bir işareti olabilir. 

• Zooplankton organizmaları, özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde fıtoplankton 
organizmalarındaki artışa bağlı olarak sayıca artış gösterirler. Bunun sebebi, fıtoplankton 
organizmalarının, zooplankton organizmaları için en önemli besin kaynağı olmalarıdır. 

• ABD Tuzluluk Laboratuvarı tarafından kullanılan sınıflandırma diyagramına göre ovadaki 
yeraltısuyu genelde, "C3-S1" sulama suyu kalitesi kategorisinde yer almaktadır. Wilcox 
diyagramına göre, yeraltısuyunun kalite sınıfı "çok iyi-iyi" ve "iyi-kullanılabilir" arasındadır. 
Yalnızca 5 tanesi "şüpheli-kullanılamaz" kategorisindedir. 

• Ovanın bazı kısımlarında iletkenlik değerlerinde artışlar vardır. 
• Çumra civarındaki kuyularda, Cl-değerleriyle birlikte pH değerlerinde de artış 

vardır (7,8'den 8,3'e). 
• Kuyuların çoğunda nitrit değerleri 0.01 mg/Tnin üzerinde olup, bazılarında bu değer 2,0 mg/1 

civarındadır. Bu, yeraltısuyunun atıksu ve/veya gübre kullanımı sonucu kirlendiğinin bir 
göstergesidir. 

• Tarımda aşırı gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanılması ve hazır gübrelerdeki 
kimyasal katkı maddeleri nedeniyle tarımsal kirliliğin oluşabileceği anlaşılmıştır. 

• Yoğun tarım faaliyetleri nedeniyle sulama amaçlı açılan çok sayıda sondaj kuyusu, yer altı 
suyu rejimini etkilemektedir. Bu da, Tuz Gölünün beslenme kaynaklarının giderek azalmasına 
yol açmaktadır. Bunu önlemek amacıyla ruhsatsız kuyu açılması konusunda bölgede sıkı 
bir denetim yapılması gerekmektedir. 

• Bölgede avcılık faaliyetlerinin de yoğun olduğu tespit edilmiştir. Belediyelerle yapılan 
görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, bölge dışından avlanmak için çok sayıda ziyaretçinin 
geldiği, bunların çoğunlukla ticari ve spor amaçlı avcılık yaptıkları öğrenilmiştir. Yine 
belediyelerle yapılan görüşmeler sonucunda bazı kuş türlerinin avcılık ve zirai mücadele 
ilaçlan nedeniyle yok olduğu, bazılarının da sayıca çok azaldığı öğrenilmiştir. 

• Konya ve Aksaray'da yoğun sanayi tesisleri yer almaktadır. Ancak diğer alanda sadece Gölyazı 
yerleşim bölgesi civarında, temelde cam sanayiinde ve boyamada kullanılan, sodyum sülfat 
maddesi çıkaran Alkim ve Bolluk maden işletmeleri bulunmaktadır. 

• Bölgedeki yerleşim yerlerinde genellikle kanalizasyon sistemi bulunmamakta, evsel atıklar 
sızdırmalı fosseptik sistemine akıtılmaktadır. 
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• Ülkemizin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü; hem endüstri ve tarımsal faaliyetler hem de 

zengin biyolojik çeşitlilik bakımından özel bir yapıya sahiptir. Bölgede koruma ve kullanma 

dengesinin göz önüne alınması gerekmektedir. Tuz Gölü havzasında yoğun olarak sürdürül 

mekte olan tarımsal faaliyetler son yıllarda yeraltından aşırı su çekilmesi nedeni ile yeraltı 

su kaynaklarının azalmasına, toprakların çoraklaşmasına neden olmuştur. Ayrıca, havzada 

bulunan büyük yerleşim ve endüstri merkezlerine ait kanalizasyon atıkları, gölde kirlilik 

yaratarak bölgeye has biyolojik çeşitliliğin muhafazasını ve sürdürebilirliğini tehdit altına 

almaktadır. 

• Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması sonucunda kirletici unsurların Tuz 

Gölü Havzasını etkilemesi nedeniyle, aşağıda isimleri bulunan tesislerin yapılması gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. 

1. Konya Atıksu Arıtma Tesisi 

2. Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi 

3. Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi 

4. Kulu Atıksu Arıtma Tesisi 

5. Şereflikoçhisar Atıksu Arıtma Tesisi 

6. Aksaray Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 

7. Şereflikoçhisar Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 

8. Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 

9. Kulu Transfer İstasyonu 

10. Eskil Transfer İstasyonu 

11. Altınekin Transfer İstasyonu 

• Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması kapsamında yer almayan ancak Tuz 

Gölü'ne yakınlığı sebebiyle Eskil ilçesinde de atıksu arıtma tesisi yapılmasının gerekli 

olduğu kanaatine varılmıştır. 

• Peçenek Deresi üzerindeki baraj projesinin tamamlanmış olduğu ve inşaatına başlanması 

için finansal kaynağın temin edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

• 1969 yılında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan Ankara-Haymana-Samsam Gölü tahliye 

kanalının; toprakla dolduğu, normal derinliğini kaybettiği, taban suyunu tahliye edemediği, 

kanalın dolu aktığı mevsimlerde arazinin taban suyunu yükselttiği, ani kuraklıkta tuzlulaşmaya 

neden olduğu, yaklaşık 20 0000 dekar arazide şu anda ekim ve dikimin büyük oranda 

yapılmadığı, ürün veriminin büyük oranda düştüğü, çiftçilerin mağdur olduğu ve bu nedenle 

kanalın yeniden açılması ve menfezlerin açılacak kanala göre yeniden boyutlandırılması 

gerektiği tespit edilmiştir. 
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• BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Tuz Gölü Havzası Yeraltı Doğal 

Gaz Depolama Projesi hakkında elde edilen bilgi ve faaliyetlere göre her ne kadar bu 

konuda gerekli çalışmaların yapıldığı BOTAŞ yetkililerince ifade edilmiş ise de; bu konuda 

açıklık kazanması gereken konuların bulunduğu, ilgili kurum tarafından yapılan 

açıklamaların tatminkar olmadığı kanaatine varılmıştır. Hem Tuz Gölünden alınan 
numunelerin ve eritme (liç) işlemini takiben Tuz Gölüne verilmesi planlanan tuzlu suyun 
aynı kimyasal özelliklere sahip olduğu yönündeki raporun hem de ÇED raporunun aynı 
firma tarafından hazırlanması tereddütler doğurmuştur. 
Kullanılması planlanan yeraltı suyunun miktarının çok fazla olması ve yer altı suyunun Tuz 
Gölü için en önemli kaynak olduğundan hareketle, yer altı suyu çekimi yerine başka alternatifler 
değerlendirilmelidir. Ayrıca, eritme (liç) işlemden sonra ortaya çıkacak olan tuzlu suyun 
Tuz Gölüne verilmesinin Tuz Gölüne ne gibi etkilerde bulunacağı detaylı olarak araştırılmalıdır. 
Deşarj için başka alternatifler aranmalıdır. 
Buna ilaveten, depolama çalışmaları yapılırken, eritme (liç) işleminde kullanılacak suyun 
bölgedeki yeraltı sularından sağlanmasının planlanması mevcut yeraltı suyu rezervini 
önemli ölçüde azaltacağı ve bölgenin zaten yetersiz olan su kaynaklarını olumsuz yönde 
etkileyeceği, devamında da bölgedeki çiftçiliğin bu çalışmalardan zarar göreceği düşünülmektedir. 
Buna bağlı olarak; yer altı sularına ilişkin rezerv değerlendirmesi ile birlikte, bölgede 
bulunan çiftçilerin muhtemel zararlarının da karşılanması hususu değerlendirilmelidir. Ayrıca, 
BOTAŞ'm bu faaliyeti, bölgede adeta yeni bir yerleşim alanı yaratacağından; yapılanmanın 
gerçekleştirileceği bu alanda ÇED raporunda belirtilen paket arıtma tesisinin verimli bir 
şekilde çalıştırılması gerekmektedir. 

7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Tuz Gölü'nün yoğun bir kirlilik ile karşı karşıya olduğu hususu gerek geçmişte yapılan araştır

malardan gerekse Komisyonun yaptığı çalışmalardan kesin olarak anlaşılmıştır. Kirliliğin bertaraf 
edilmesi için alınması gereken önlemler kısa ve uzun vadede kalıcı olmalıdır. Bölgenin kaynak
larının korunması ve kullanılmasında mevcut projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmek
tedir. Bu bağlamda ÖÇKKB tarafından hazırlatılmış olan Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite 
Çalışmasının ve bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan araştırma projelerinin, atıksu arıtma ve katı 
atık düzenli depolama tesisleri uygulama projelerinin DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) yatırım 
programına alınarak, uygulamaya sokulması ve Tuz Gölü Havzasının bir yönetime kavuşturulması 
gerekmektedir. 

Komisyonumuz Tuz Gölü Havzası projesinin çok kapsamlı ve ulusal bir proje olduğuna, her 
havzanın bir bütün olarak değerlendirilmesine, kirletici kaynakların tümünün aynı anda o havzadaki 
suyun kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğine, bu nedenle havza bazında bir yönetim anlayışının 
benimsenmesi gerektiği görüşüne varmıştır. Bu konudaki çalışmalara süratlik kazandırmak ve kısa 
zamanda sonuç almak amacıyla; Komisyonumuz söz konusu faaliyetlerin (endüstriyel ve evsel atık
su arıtma, katı atık, vb.) tek bir yönetim altında gerçekleştirilmesinin uygun olacağını düşünerek 
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Tuz Gölü Hizmet Birliği'nin kurulmasına ve bu birliğin Özel Çevre Koruma Kurumu ile koordineli 
olarak çalışması gerektiği hususunda görüş birliğine varmıştır. Bu birliğin kurucuları illerin İl Özel 
İdareleri ile ilgili Belediye Başkanlıklarıdır. Hizmet Birliği Tüzüğü hazırlanırken daha önce kurulan 
Trakya Çevre Sorunları Çözümü Hizmet Birliğinin Tüzüğü'nden yararlanılabilir. 

DPT'nin Tuz Gölünde yapılması planlanan uygulama projelerinin İller Bankası tarafından ger
çekleşmesi yönündeki önerisi ve bu konuda ortaya koyduğu gerekçeler Komisyonumuzca uygun 
görülmeyerek benimsenmemiştir. Çünkü, İller Bankasının bu uygulama projelerini kısa zamanda 
hayata geçirmesi mümkün değildir. Halbuki Özel Çevre Koruma Kurumu DPT'nin Belediye Hiz
metleri sektöründen Fethiye, Foça, Patara ve Göcek Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerini 
(KADDT) birkaç yıl içinde tamamlamıştır. Yine aynı sektörden Ortaca KADDT'nin inşaatı ve Dat
ça KADDT projesi yapılacaktır. Ayrıca, Göcek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi ve Akyaka 
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Çevre Sektöründen yine birkaç yıl içersisinde tamamlamıştır. 

Havzadaki belediyelerin uygulama projelerinin finansmanını kısıtlı bütçeleriyle kar
şılayamayacakları bir gerçektir. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %80 nini karşılayan Tuz Gölü'nün kur
tarılmasının ulusal bir sorun olduğu açıktır. Bu ulusal projenin hayata geçirilmesi hem ülke 
ekonomisi hem de yöre insanına istihdam yaratılması bakımından önemli bir konudur. 

Bütün bunlara ilaveten aşağıda belirtilen hususlarında göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

1. Kanalizasyon sistemi mevcut olup, arıtma tesisi bulunmayan tüm belediye ve beldelerin 
kanalizasyon sistemlerini arıtma tesisi ile, daha küçük yerleşim yeri olan köylerin ise 
sızdırmasız fosseptiklerle sonlandırmasıyla havzadaki evsel kirlilik yükünün önüne 
geçilebilir. 

2. Organize halde sanayileşme teşvik edilerek, sanayi gelişimi kontrol edilmeli, organize 
sanayi bölgelerinin katı ve sıvı arıtma tesislerini yapmaları ve verimli bir şekilde işletmeleri 
gerekmektedir. 

3. Tarım ve tarım sorunlarını kapsayan bir Eylem Planı Çalışma programının hazırlanarak 
yürürlüğe sokulması, ekolojik tarıma geçişin sağlanması ve tarım topraklarının amaç dışı 
kullanımlarına son verilmesi gerekmektedir. 

4. Tarım İl Müdürlükleri yeraltı suyunun kirlenebileceği arazilerde kimyasal gübrelerin ve 
zirai ilaçların kontrollü olarak kullanılması konusunda çiftçilere destek vermelidir. 

5. Sürdürülebilir kalkınma için sanayileşme, şehirleşme ve tarımsal aktiviteler, kurumlar arası 
işbirliği sağlanarak bir plan dahilinde yapılmalıdır. 

6. Kirliliğe yol açan su kullanıcılarının daha iyi denetlenebilmesi için oto-kontrol sistemine 
yönelik teşvik edici ve eğitim amaçlı çalışmalar yapılmalıdır. 

7. Çevre ve Orman Bakanlığı-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) tarafından 
hazırlatılan Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması ve bu çalışma sonucunda 
ortaya çıkan araştırma projeleri, atıksu arıtma ve katı atık düzenli depolama tesisleri 
uygulama projeleri bir an önce hayata geçirilmelidir. 
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Tüm kullanıcılara içme ve kullanma suyu temini ile atıksuların uzaklaştırılması hizmetlerini ül
ke bütününde karşılanabilir bir maliyette sağlayabilmek için su hizmetlerinin fıyatlandınlmasmda 
izlenmesi gereken politika, aşağıdaki belli başlı hedefleri kapsamalıdır. 

1. Altyapı hizmetlerinin ilk yatırım maliyetlerini karşılamak, 

2. Su talebini aşağı çekecek yeni teknikler geliştirmek (tarımsal sulamada), 

3. Su kaçaklarının azaltılmasından kaynaklanacak tasarrufun yaratacağı mali kaynakları, 
aynı sektördeki yatırımlara yönlendirmek, 

4. Atıksu uzaklaştırma bedellerinin su tarifelerine dahil edilmesi hedeflenerek, kamu 
bilinçlendirilerek bu alanda katılımcı bir yaklaşım oluşturmak, 

5. Su israfının su bedellerine yansıdığı noktasından hareketle kullanıcıları bilinçlendirecek 
kapsamlı eğitim programlarını geliştirmek, 

6. Bugün hala geçerliliğini koruyan su hakları sistemine göre herhangi bir tüketici su kaynaklarını 
başkalarının zararı yönünde kullanabilmektedir. Örneğin içme suyu olarak kullanılabilecek 
kalitedeki su sulama veya kullanma suyu olarak israf edilmektedir. Aynı su kaynağından 
birden fazla kurum/kuruluşun farklı amaçlarla faydalanması, mevcut yetersiz su haklan sistemi 

ve planlamada koordinasyon eksikliği ile de su kaynakları yönetiminde optimizasyon 
sağlanmamasına neden olmaktadır. Bu bağlamda su hakkının suyun kullanma hakkı 

olduğunun bilinciyle eşit dağılımın kanuni esaslara bağlandığı bir düzenleme ile su kaynaklannın 
sürdürülebilir kalkınma sürecinde optimal kullanımını sağlayacak önlemlerin alınması 

sağlanmalıdır. 
Araştırma Komisyonu, kapsamlı ve somut çalışmalar yapmıştır. Bu konuda değişik dönemler

de, özellikle son 5-6 yıldan bu yana ilgili kurumlar tarafından çalışmalar yapılmış, raporlar hazır
lamış ve bu çalışmalar olgunlaşmıştır. Tuz Gölü kirliliğinin önlenmesi, çevre ve insan sağlığı 
bakımından önem kazanmıştır. Nitekim TBMM de bu durumu tespit etmiş, olayın ulaştığı boyutları 
gözlemlemiş, konunun Araştırma Komisyonu tarafından özel olarak tahkikiyle, alınması gereken 
önlemlerin tespitine, ilgili kurum ve kuruluşların uyarılmasına karar vermiştir. 

Komisyonumuz yaptığı araştırma sonucu, kirliliğin sebepleri ve alınması gereken önlemleri 
tespit ederek bu aşamadan sonra önemli olan hususun uygulamadaki kararlılık olduğu kanaatine 
varmıştır. Gereken etkin önlemlerin alınmaması ve yeterli kaynak aktarılmaması, böylesine ulusal 
bir projenin hayata geçirilmesini geciktireceği gibi Komisyonumuz tarafından yapılan çalışmaların 
da hedefine ulaşmasını engelleyecektir. Bu bakımdan Komisyonumuzun yapmış olduğu tespit ve 
önerilerin bir an önce uygulanmaya konulması gerekmektedir. 

8. BÖLGEDE KISA, ORTA VE UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER 
8.1 Kısa Vadede Yapılması Gereken Faaliyetler 
1. Çevre ve Orman Bakanhğı-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) tarafından 

hazırlatılan Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması ve bu çalışma sonucunda 
ortaya çıkan araştırma projeleri, atıksu arıtma ve katı atık düzenli depolama tesisleri 
uygulama projeleri bir an önce hayata geçirilmelidir. 
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2. ÖÇKKB tarafından hazırlatılan Atıksu Arıtma ve Katı atık Düzenli Depolama Tesisleri 
uygulama projeleri DPT'de öncelikli projeler kapsamına alınmalıdır. 

3. Bu projelerin DPT tarafından yatırım programına alınmasının; ancak daha önce çıkarılan 
08.02.2000 tarih ve 2000/458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 5'inci maddesinde 
belirtilen "yatırım ile ilgisi bulunan kamu kuruluşları ve belediyelerin kredi geri ödemesinde 
kendilerine düşen pay oranında sorumlu olacakları" ibaresinin yeni bir Bakanlar Kurulu 
Kararıyla kaldırılması ile mümkün olacağı bilinmektedir. Bakanlar Kurulu bu konudaki 
gerekli değişikliği yapmalıdır. 

4. Hazine Müsteşarlığının üzerinde durduğu konu; böyle önemli yatırımları üstlenmesi planlanan 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nın (ÖÇKKB) hukuki altyapısının daha sağlam 
olması gerektiğidir. Zira ÖÇKKB'nin Maliye Bakanlığı içinde özel bütçeli bir kuruluş 
olarak görüldüğü ifade edilerek söz konusu kurumun genel bütçeli veya özel bütçeli bir 
kuruluş olduğu konusunun netliğe kavuşturulması gerekmektedir. Bu nedenle, ÖÇKKB'nin 
hukuki altyapısının net olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

5. BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Tuz Gölü Havzası Yer altı 
Doğal Gaz Depolama Projesi"nin Tuz Gölü'ne vereceği tahribat nedeniyle fizibilite çalışması 
tamamlanmadan kesinlikle hayata geçirilmemelidir. Kullanılması planlanan yeraltı 
suyunun miktarının çok fazla olması ve yer altı suyunun Tuz Gölü için en önemli kaynak 
olduğundan hareketle, yer altı suyu çekimi yerine başka alternatifler değerlendirilmelidir. 
Ayrıca, eritme (liç) işlemden sonra ortaya çıkacak olan tuzlu suyun Tuz Gölüne verilmesinin 
Tuz Gölüne ne gibi etkilerde bulunacağı detaylı olarak araştırılmalıdır. Deşarj için başka 
alternatifler aranmalıdır. Henüz ÇED raporu Çevre ve Orman Bakanlığına ulaşmamıştır. Bu 
rapor onaylanmadan önce yukarıda bahsi geçen önerilerin ilgili Bakanlıkça göz önüne alınması 
gerekmektedir. 

6. DSİ'nin görüşü olan "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tuz eritme (liç) işleminde kullanılmak 
üzere yıllık 5x106 m3 su tahsis edilmiş olmakla birlikte liç işlemleri için tatlı su temin etmek 
amacıyla açılacak 6 adet kuyudan çekilecek debi ve yer altı suyu seviyesi sürekli olarak 
kontrol edilecek ve DSİ'ye bilgi aktarılacaktır. Bu hususta farklı bir gelişmenin tespit edilmesi 
halinde, BOTAŞ ve DSİ ortaklaşa bir çalışma yaparak DSİ'nin belirleyici doğrultuda 
çözüm yoluna gidilecektir. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların maliyeti BOTAŞ'a ait 
olacaktır'" taahhüdünün uygulanması DSİ tarafından sağlanmalıdır. 

7. Dağınık şekilde oluşan kirleticilerin göle girişini kontrol altına almak amacıyla kirleticileri 
tutacak ve/veya bertaraf edecek olan tampon bölgeler (sulak alanlar) oluşturulmalıdır. Bu 
bağlamda; Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması sonucunda önerilen şu 
sulak alanlar oluşturulmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 181) 



— 76 — 

• Düden Gölü Sulak Alanı (Kulu) 
• İnsuyu Deresi Deşarjı Sulak Alanı (Cihanbeyli) 
• Cihanbeyli Sulama Drenaj Kanal Deşarjı Sulak Alanı 
• Ana Tahliye Kanalı Sulak Alan Deltası 
• Aksaray Tl Tahliye Kanalı Deşarjı Sulak Alanı 
• Şereflikoçhisar Atıksu Arıtma Tesisi Deşarjı Sulak Alanı 
8. Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması kapsamında yer almayan ancak 

Tuz Gölü'ne yakınlığı sebebiyle Eskil ilçesinde de atıksu antma tesisi yapılması gerekmektedir. 
9. Peçenek Deresi üzerindeki baraj projesini planlama çalışmaları tamamlanmış olup, 

inşaatına başlanması için finansal kaynağın temin edilmesi gerekmektedir. 
10. 1969 yılında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan Ankara-Haymana-Samsam Gölü 

tahliye kanalının toprakla dplduğu, normal derinliğini kaybettiği, taban suyunu tahliye 
edemediği, kanalın dolu aktığı mevsimlerde arazinin taban suyunu yükselttiğini, ani kuraklıkta 
tuzlulaşmaya neden olduğu, yaklaşık 20 0000 dekar arazide şu anda ekim ve dikimin büyük 
oranda yapılmadığı, ürün veriminin büyük oranda düştüğü, çiftçilerin mağdur olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle kanalın yeniden açılması ve menfezlerin açılacak kanala göre 
yeniden boyutlandınlması gerekmektedir. 

11. Çiftçiler için eğitim ve bilgilendirme programının geliştirilmesi, toprak kanununun yakın 

bir zamanda çıkmasının desteklenmesi, aşırı ekimi yapılan şekerpancarı gibi ürünlerin 
üretiminin kısıtlanması ve yerine oluşacak açığı karşılamak için yağlı tohumlar ve hayvan 
yemi olarak kullanılan bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

8.2 Orta Vadede Yapılması Gereken Faaliyetler 

1- Eğitim çalışmaları yapılarak sanayici, yerel yönetici, sivil toplum örgütleri ve yöre halkı 
çevreyi koruma yönünde bilinçlendirilmelidir. 

2- Konya Havzasında kullanılabilecek yeraltı suyu kaynaklarının sınırlı hale gelmesinden 
dolayı, özellikle Tuz Gölü komşuluğundaki ve civar sulak alanlardaki küçük göller 
dolaylarında, DSİ tarafından verilen yeraltı suyu arama ve kullanma izinleri kesin bir 
denetime tabi tutularak sulama planlamalarının etkinliği yükseltilmeli ve Tarım Bakanlığı'nın 
desteği ile yüksek katma değerli mahsul ekimi teşvik edilmelidir. 

3- Tuz Gölü Havzasında su yönetimi için öncelik yeraltısuyu yönetimine verilmelidir. Burada 
akifer özellikleri ve mekanizmaları hakkında niceliksel bilgi edinilmesi, yeraltısuyu 
seviyesinin kontrolü ve havzada kuyu açılması düzenlenmelidir. 

4- Mevcut tarımsal faaliyetlerin etkinliği ve verimi; optimum sulama tesislerinin teşvik 
edilmesi, uygun ürün ve gübrelerin seçilmesi, kooperatiflerin kurulması yoluyla 
arttırılmalıdır. 

5- Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Tuz Gölü havzasının önemli bir bölümü Özel Çevre 

Koruma Kurumu Başkanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Tarımın yoğun olarak yapıldığı 
alanlarda doğanın korunması tüm çiftçilerin, kooperatiflerin ve Tarım Bakanlığı'nın Konya, 
Ankara ve Aksaray İl Müdürlüklerinin işbirliği yapmasını ve katılımını gerektirmektedir. 
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8.3 Uzun Vadede Yapılması Gereken Faaliyetler 
1- Resmi ve özel kuruluşlarca açılacak kuyularda jeofizik verilere dayanarak üst akifer 

seviyelerinin çok iyi tespit edilip bu seviyelerin tecrit edilmesi sağlanmalıdır. 
2- İlgili yasalarda yeraltısuyu kirliliğinin önlenmesine ilişkin cezai müeyyidelerin zamanında 

uygulanması sağlanmalıdır. 

Yukarıda belirtilen tespit ve önerileri içeren raporumuzu Yüce Meclisin takdirlerine arz ederiz. 

Başkan 
Özkan Öksüz 

Konya 

Kâtip 
Fatma Şahin 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 

Üye 
Canan Arıtman 

İzmir 

Başkanvekili 
Hasan Angı 

Konya 

Üye 
Nevin Gaye Erbatur 

Adana 

Üye 
Faruk Koca 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Nezir Büyükcengiz 

Konya 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Atilla Kart 

Konya 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Bayram Özçelik 

Burdur 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 
(İmzada bulunamadı) 
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EKLER 
EK-1 

TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ SINIRLARI 
VE KOORDİNATLARI 

4/7/2002 Tarihli ve 2002/4512 Sayılı Kararnamenin Eki 

KARAR 
Mailde 1 - 14/9/2000 tarihli ve 2000/1381 sayılı Kararname ile özel Çevre 

Konıma Odlgcsi olarak tespit ve ilan edilen Tuz Gölü özel Çevre Koruma Bölgesinin 
sınrr koordinnllan aşağıdaki koordinat tablosunda ve ekli haritada belirtildiği şekilde 
yeniden tespit edilmiştir. 

T u z Gölü Özel Çevre Koruma BSlgesi Sınır Koordinat 
| Nokta No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
to 
11 
12 
13 
14 
ts 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Enlem 
38° 39* 15 "63 
3 8 " 39" 19-.98 
38" 49' 0 1 * 2 7 
39" 03 ' 42- .00 
3 9 * 04* 52 ".-IS 
3 9 ° 06 50 "38 
39° IV 06 -.00 
39 " 02 ' 48 -.00 
38 " 55 'OS-OO 
38° 54* 17-.61 
38 ö 24 ' 41 -.82 
3 8 ° 23 ' 32 ".54 
38"23* 32*56 . 
38*23* 22 ".31 
38° 22* 54-.61 
3 8 ° 22 ' 38-.51 
38°2V 52-.06 
38 " 2 1 * 55 M 9 
3 8 ' 2 2 ' 0 4 ".46 
3 8 ° 17 ' 24 ".67 
38* tS' t2m.39 
3 8 * 11' 48 ".00 
38°1V 51-.89 
38 ° 15* 44 ".46 
38 ° 16* 10 -.80 
38 " 17 ' 26 -.64 
38" 17* 26-.72 
38 ° 18' 58 ".68 
38°33* 58".00 
3 8 ° 4 5 ' 39-.34 
3 8 ° 3 9 ' 50-.39 

Boylam ] 
3 2 " 56 '00"05 
32" 5 6 ' 37-.60 
3 2 * 56* 01 "84 
33 " 01* 41 -.28 
3 3 " 05" 30-.08 
3 3 " 06* 17-45 
33" 17' 56-.00 
33"27* 5 4 - 0 0 
33 °3V 23-.00 
33 "SS* 29*89 
33° 58" 34".42 
3 3 " 59* 23",03 
33 "59* 15 ".07 
3 3 * S8' S7*,53 
33 " 5 9 ' 01".67 
33 " 5 9 ' « " . 4 8 
3 3 " S 8 ' 4 8 - J 5 
33"5ff ' 09".14 
3 3 " 5 7 ' 21 ".32 
33" 5 6 ' 4 4 ".08 
33 " 46 ' 34 ". 97 
3 3 * 3 3 * 37 -.00 
33° 2 0 ' 36".56 
33" 10* 36-.63 
32"59* 3 6 \ 5 8 
32 "53* 42 ".47 
32 "46* 04-.98 
32"45* 54 ".33 
32° 47* 06-.00 
32 " 39 ' 21 ".37 
32° 53 ' 56 ".20 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Karan Çevre Bakanı yürütür. 
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TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ SINIRI 

< % 
X 

N 

i 
KULU 

•v 
10010 1/700.000 

w TUZYJ» 
MJVUı bŞO«FUK0ÇHfeAR 

TO«tOI* 

> 

EYU 

TUZ $ÇLÜ 

* cav 

MSHNjfl 
ESKU 

SU.T4+4H 

. — V - . .^ 

IUX8LA 

^TcmmuA 

!CW» ...lÖbAKSARAY 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 181) 



- 8 0 — 

EK-2 
UYGULAMA PROJELERİNDE KULLANILMASI GEREKEN 

PARAMETRELER VE KRİTERLER 
T.C. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından ihale edilerek Yük

sek Proje Uluslararası A.Ş. tarafından hazırlanmakta olan Tuzgölü Entegre Çevre Projesi kapsamın
daki "Tuzgölü Entegre Çevre Projesi Aksaray, Kulu, Şereflikoçhisar ve Cihanbeyli Atıksu Arıtma 
Tesisleri Fizibilite Çalışmaları" incelenmiş, Belediyeler ziyaret edilerek ilgililerle görüşülmüş ve 
Fizibilite Değerlendirme Raporu hazırlanarak projelendirmeye ilişkin görüşleri ve önerileri Başkan
lığımıza sunulmuştur. Bu raporun kurumumuzca da incelenmesini müteakip, Yüksek Proje Ulus
lararası A.Ş. yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yapılmış ve toplantı neticesinde projelendirme 
çalışmalarında kullanılmak üzere aşağıdaki konularda görüş birliğine varılmıştır. 

1-NÜFUS: 
Fizibilite çalışmalarında Aksaray, Kulu, Cihanbeyli yerleşim merkezleri için yapılan nüfus tah

minlerinin atıksu arıtma tesisi projelerinde de aynen kullanılması fakat Şereflikoçhisar Belediyesi 
için Yüksel Proje A.Ş. Tarafından Fizibilite Değerlendirme Raporunda önerilen Nüfus tahmin
lerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu nüfus değerleri aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

: İL/İLÇE i 1. KADEME KÜFÛSÖKışi) , 2. KADEME NUFÜS^Kİşî) . 
I AKSARAY(MERKEZ) ,_ 189 000 j 295 000 ' "• 
j KULU(KONYA) ; " 52 000 j 81000 i 
! CIHANBSYLI(KONYA) i 39 500 j 61 500 İ 
i ŞERFLIKOÇHISAR(ANKARA) j 51000 j 59 000 | 

2- DEBİ: 

'2.1-Evsel Atıksu hesaplarında kabul edilecek Kişi Başı Su Tüketim değerleri aşağıda tablo 
naıı'nde verilmiş olup, 6u değerlerin %90'ının şebekeye intikal edeceği kabul edilecektir. 

IUILÇE 
AKSARAY(MERKEZ) 
KULU(KONYA) 

.CfHAN9£Yü(KONYA) 
ŞERFLIKOÇHISAR(ANKARA) 

| 1. KADEME (Mdşi/gün) 
| 150 
I 120 
/ 120 
| 120 

| 2. KADEME (It/kişi/gün) 
| 170 
| 150 
/ 150 
| 150 

2.2- Endüstriyel Atıksu Debileri için fizibilite raporunda öngörülen değerler esas alınacak olup. 
Şereflikoçhisar' da fizibilite raporunda verilen mezbaha debisi belediyesinden alınan bilgiler dik
kate alınarak Madde 3'deki değerler kullanılacaktır. 

2.3- Yağmur suyu sızma debisi: Tüm tesisler için fizibilite raporundaki değerler kullanılacaktır. 

2.4 Yeraltı sızma debisi: Aksaray atıksu arıtma tesisi için 0.05 İt/san.ha. değeri kullanılacaktır. 
Kulu, Cihanbeyli ve Şereflikoçhisar Atıksu arıtma tesisleri için yeraltı suyu sızma debisi fizibilite 
raporundaki değerler olarak alınacaktır. 
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3.-KİRLİLİK YÜKLERİ: Kirlilik yükü hesaplarında aşağıda verilen değerler baz alınacaktır. 

3.1-Evsel Kirlilik Yükleri 

; 1. KADEME (gr/kişi/çür.) , 2. KADEME Çgr/kişi/gOn) ] 

sou 54 54 
AKM 60 60 zzı 

r 
"KN 10 10 
TP 

3.2- Mezbaha Kirlilik Yükü 

f 
IBO IJ 
|AKM 
|TKN 
ITP 

M. KADEME (mg/lt) 
1 2500 
! 1000 
! 300 
I 6.5 

| 2. KADEME (mg/lt) 
| 2500 
i 1000 
| 300 
I 6.5 

Aksaray atıksu arıtma tesisi için verilen Mezbaha+Süt endüstrisi için aşağıdaki değerfer 
kullanılacatır. 

1. KADEME (mg/lt) i 2. KADEME (mg/lt) 
i EOI; 
; AKM 
; TKN 
i TP 

2500 
1000 | 

ı 150 ! 
i 15 • ! 

2500 i 
1000 
150 ! 
15 i 

3.3- Un Fabrikası (Aksaray atıksu arıtma tesisi için) Kirlilik Yükü 

BOls 
AKM 
TKN 
TP 

| 1. KADEME (mg/lt) 
! 1000 
| 750 
I 15 

5 

2. KADEME (mg/lt) 
1000 
750 
15 
5 

4.-DEŞARJ STANDARTLARI 

Fizibilite Raporunda öngörülen deşarj standartlarına uyulacaktır. Ancak, Azot gideriminin kış 
aylarında düşük olacağı göz önününde bulundurulmuş ve kıs ayları için aşağıdaki tablodaki 
gibi 15 mg/lt deşarj standardının olması kararlaştırılmıştır 
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Her 2 kademe için de ayn. antjîm.s Su standartlar, hedeflenecektir. 

PARAMETRE 

BOİ3 

Askıda katı madde 

Toplam Azot (t>Î2° için) 

Toplam Azot (t<12* için) 

Toplam Fosfor 

PH 

ÇAMUR 

% kuru katı (susuzlaştırtlmış çamur) 20 
Stabilizasyon 
(% uçucu katı giderimi) 45 

5.- PARSHALL SAVAĞI: Aksaray, Cihanbeyli, Kulu ve Şereflikoçhisar'da girişte l'er adet 
parshall savağı kullanılacaktır. 

6.- AZOT VE FOSFOR GİDERİMİ: Tüm atıksu arıtma tesislerinde Azot ve Fosfor giderimi 
her iki kademede de yapılacaktır. 

7.- ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRICI: Proses gereği (Biyolojik, fosfor giderimi) klasik yöntemlerle 
(gravity thickener) çamur yoğunlaştırılması yapılmayacaktır. Çamurun yoğunlaştırma işlemi için Çözün
müş hava flotasyonlu (DAF) yoğunlaştırma veya mekanik yoğunlaştıncıdan uygun olanı kullanılacaktır. 

8.- ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA: Çamur susuzlaştırma üniteleri olarak Belt Filtreler kul
lanılacaktır. 

9.- ARITILMIŞ SU DEPOSU: Fizibilite çalışmalarında Cihanbeyli, Kulu ve Şereflikoçhisar 
projeleri için öngörülen arıtılmış su depolarına gerek görülmediğinden projelendirilmeyecektir. 

10.-ÇAMUR ÇÜRÜTME: Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi için Fizibilite Raporunda öngörülmüş 
çamur arıtımı için öngörülmüş olan Anaerobik Çamur Çürütme üniteleri işletilmesinin özellikle kış 
aylarında zorluğu ve elde edilecek olan biogazın tesisin işletilmesinde yararlanılmayacak olması 
nedenleriyle projelendirilmeyecektir. 

11.- ÖN ÇÖKELTME ÜNİTESİ: 
Aksaray Atıksu Tesisi için Fizibilite Raporunda önerilmiş olan Ön Çökeltme Üniteleri uy

gulanacak olan A2/0 projesi gereği kullanılmayacaktır. Kulu, Cihanbeyli ve Şereflikoçhisar Atıksu 
Arıtma Tesisleri için de Fizibilite Raporunda önerildiği şekilde ve proses gereği ön çökeltme 
üniteleri projelendirilmeyecektir. 

12.- ARITILMIŞ SU FOSFOR STANDARDI: 
Çıkış suyunda düşük fosfor değerlerine (< 1 mg/lt) ulaşmak tek başına biyolojik proseslerle müm

kün değildir. Çıkış suyunda fosfor konsantrasyonunun (< 1 mg/lt) olması için biyolojik yönteme ilave 
olarak kimyasal madde dozlama ünitesi de tesise ilave edilecek ve gerektiği durumlarda kullanılacaktır. 

Diğer Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri fizibilite Raporunda öngörüldüğü şekilde projelen-
dirilecektir. 

Birim Q*i%r 

Mg/H <20 

Mg/lt <20 

•J Mg/lt <10 

MgAt <ıs 

Mg/lt <r 

6 - 9 
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EK-3 
UYGULAMA PROJELERİ HAKKINDA 

TEKNİK BİLGİLER 
TUZ GÖLÜ ENTEGRE ÇEVRE PROJESİ 

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELERİ 
Atıksu Arıtma Tesisleri kapsamında: 
• Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi 
• Şereflikoçhisar Atıksu Arıtma Tesisi 
• Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi 
• Kulu Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projeleri, ÇED çalışmaları ve ihale dokümanı 

hazırlama çalışmaları yaptırılmıştır. 
Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaatına ait geçici keşif bilgileri (2002 Yılı Birim Fiyatları ile) 

aşağıda belirtilmiştir: 
Atıksu Arıtma Tesisleri 
Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi 
Kulu Atıksu Arıtma Tesisi 
Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi 
Şereflikoçhisar Atıksu Arıtma Tesisi 
Cihanbeyli Kollektör Hattı 
TOPLAM 
1) DEBİ DEĞERLERİ 

Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi: 

13.328.000.000.000 TL 
3.332.000.000.000 TL 
2.665.600.000.000 TL 
3.332.000.000.000 TL 
666.400.000.000 TL 

23.324.000.000.000 TL 

Projelendirmeye 
Esas Debiler 
Ortalama Kuru 
H a v a Q0rtkuru 
Maksimum Kuru 
H a v a Vjnıax.kuru 
Maksimum Debi 
ymax 

1. KADEME 
(m3/saat) 

1787 

2850 

4160 

Kulu Atıksu Arıtma Tesisi: 

Projelendirmeye 
Esas Debiler 
Günlük Ort. debi 
Proje Debisi 
Maksimum Kuru 
Hava Debisi 
Minimum Debi 
Maksimum 
Yağışlı Hava 
Debisi 

1. KADEME 
(mVsaat) 

338.7 
632.3 
699.1 

151.8 
987.1 

(2020) 
(İt/san.) 

496.4 

791.7 

1555.6 

(2020) 
(İt/san.) 

94.1 
175.6 
194.2 

42.2 
274.2 

2. KADEME 
(m3/saat) 

2605 

4486 

5796 

2. KADEME 
(m3/saat) 

560.8 
1014 
1144 

295.5 
1432 

(2035) 
(İt/san.) 

723.6 

1246.1 

1610 

(2035) 
(İt/san.) 

155.8 
281.7 
317.8 

82.1 
397.8 
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Şerefkikoçhisar Atıksu Antma Tesisi: 

Projelendirmeye 
Esas Debiler 
Günlük Ort debi 
Proje Debisi 
Maksimum Kuru 
Hava Debisi 
Minimum Debi 
Maksimum 
Yağışh Hava 
Debisi 

1. KADEME (2020) 
(mJ/saat) 

231.6 
399.7 
465.3 

148.9 
753.12 

Ot/san.) 

64.3 
111 
129.2 

41.4 
209.2 

2. KADEME (2035) 
(m'Vsaat) 

334 
575.2 
670 

215.3 
958 

(k/san.) 

92.8 
159.8 
186.1 

59.8 
266.1 

Cihanbeyli Atıksu Antma Tesisi: 

Projelendirmeye 
Esas Debiler 
Günlük Ort. debi 
Proje Debisi 
Maksimum Kuru 
Hava Debisi 
Minimum Debi 
Maksimum 
Yağışh Hava 
Debisi 

1. KADEME (2020) 
(m3/saat) 

178 
305.9 
356.67 

115.3 
412.8 

(k/san.) 

49.5 
85 
99.07 

32 
114.7 

2. KADEME (2035) 
(m'Vsaat) 

346.4 
594.8 
693.63 

224.4 
749.8 

(İt/san.) 

96.2 
165.2 
192.67 

62.3 
208.3 

2) NÜFUS DEĞERLERİ 

AKSARAY 
KULU 
CİHANBEYLİ 
ŞEREFLİKOÇHİSAR 

1. KADEME NÜFUS 
189 000 
52 000 
39 500 
51000 

2. KADEME NÜFUS 
295 000 
81000 
61500 
59 000 
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KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ VE TRANSFER İSTASYONLARI 
Tuzgölü entegre çevre fizibilite çalışmaları sonucu Aksaray, Şereflikoçhisar ve Cihanbeyli'de 

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Altınekin, Eskil, Kulu yerleşimlerinde de Katı Atık Transfer İs
tasyonu yapılması öngörülmüştür. 

Bu durum karşısında Kurumumuz tarafından Depolama Tesisleri ve Transfer İstasyonlarının 
projeleri ve ÇED raporlarının hazırlanması için 24.12.2002 tarihinde ihaleye çıkılmış ve tesislere ait 
uygulama projeleri ile inşaatlarına esas ihale dokümanları hazırlanmış ve ÇED çalışmaları tamam
lanmıştır. 

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri Ve Transfer İstasyonlarına 
Ait Yaklaşık Keşif Bedeli (2002 Yılı Birim Fiyatları İle) 

Aksaray Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 
Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 
Ş.koçhisar Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 
Altınekin Transfer İstasyonu 
Eskil Transfer İstasyonu 
Kulu Transfer İstasyonu 
TOPLAM 

6,7 Trilyon TL 
6,9 Trilyon TL 
5,2 Trilyon TL 
585 Milyar TL 
475 Milyar TL 
476 Milyar TL 
20336 Trilyon TL 

TRANSFER İSTASYONLARI 

Altınekin Transfer İstasyonuna Gelen Atık Miktarları (t/yıl) 

Yıl 
Evsel Nitelikli 

Tehlikeli Olmayan End. 
Atıklar 
ilave Evsel Nitelikli Atıklar 
(Mücavir Alan Dışı) 
Toplam 

2001 
3,138 

28 

182 

3^48 

2005 
4,245 

31 

178 

4,454 

2010 
5,708 

35 

171 

5,914 

2015 
8,016 

40 

165 

8321 

2020 
11,383 

45 

158 

11,586 
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Eskil Transfer İstasyonuna Gelen Atık Miktarları (t/yıl) 

Yıl 
Evsel Nitelikli 

Tıbbi Atıklar (Evsel Nitelikli) 

ilave Evsel Nitelikli Atıklar 
(Mücavir Alan Dışı) 
Toplam 

2001 
6,751 

9 

129 

9,889 

2005 
7,206 

10 

147 

7,363 

2010 
7,632 

11 

172 

7,815 

2015 
8,089 

11 

200 

8300 

2020 
8,579 

12 

233 

8,824 

Kulu Transfer İstasyonuna Gelen Atık Miktarları (t/yıl) 

Yıl 
Evsel Nitelikli 

Tıbbi Atıklar (Evsel Nitelikli) 

Tehlikeli Olmayan End. 
Atıklar 
ilave Evsel Nitelikli Atıklar 
(Mücavir Alan Dışı) 
Toplam 

2001 
9,261 

12 

536 

586 

10395 

2005 
11,074 

13 

592 

573 

12,252 

2010 
12,591 

14 

670 

550 

13,825 

2015 
14,351 

16 

758 

528 

15,653 

2020 
16,392 

18 

857 

507 

17,774 

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ 

Cihanbeyli Düzenli Depolama Sahasına Gelen Atık Miktarları (t/yıl) 

Yıl 
Evsel Nitelikli 
Tıbbi Atıklar (Evsel Nitelikli) 
Tehlikeli Olmayan End. 
Atıklar 
İlave Evsel Nitelikli Atıklar 
(Mücavir Alan Dışı) 
Toplam Evsel Katı Atık 
Tuz Çamuru 
AAT Çamuru 

2001 
22,709 
58 
1,047 

1,103 

24,917 
2,235 
3,583 

2005 
26,657 
61 
1,155 

1,047 

28,920 
2,467 
4,292 

2010 
30,938 
66 
1,307 

971 

33,282 
2,791 
4,976 

2015 
36,490 
71 
1,479 

904 

38,944 
3,158 
5,768 

2020 
43,599 
78 
1,673 

844 

46,194 
3,573 
7,379 

Toplam 
643^62 
1337 
26,740 

19382 

690,821 
57.087 
102,813 
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Aksaray Düzenli Depolama Sahasma Gelen Atık Miktarları (t/yıl) 

Yıl 
Evsel Nitelikli 
Tıbbi Atıklar (Evsel Nitelikli) 
Tehlikeli Olmayan End, 
Atıklar 
İlave Evsel Nitelikli Atıklar 
(Mücavir Alan Dışı) 
Toplam Evsel Katı Atık 
Tuz Çamuru 
AAT Çamuru 

2001 
44,020 
97 
7,753 

1,642 

53,12 
228 
8,045 

2005 
48,383 
106 
8,558 

1,634 

58,681 
252 
9,055 

2010 
53,886 
114 
9,682 

1,613 

62,295 
285 
10,497 

2014 
58,924 
121 
10,688 

1,606 

71,338 
314 
11,815 

Toplam 
717,588 
1,528 
128,071 

22,745 

869,932 
3,766 
137,461 

Şereflikoçhisar Düzenli Depolama Sahasına Gelen Atık Miktarlan (t/yıl) 

Yıl 
Evsel Nitelikli 
Tıbbi Atıklar (Evsel Nitelikli) 
Tehlikeli Olmayan End. 
Atıklar 
İlave Evsel Nitelikli Atıklar 
(Mücavir Alan Dışı) 
Toplam Evsel Katı Atık 
Tuz Çamuru 
AAT Çamuru 

2001 
12,668 
37 
0 

504 

13,209 
5,796 
4,049 

2005 
13,443 
38 
0 

455 

13,935 
6,398 
4,208 

2010 
14,290 
40 
0 

396 

14,725 
7,238 
4.417 

2015 
15,205 
42 
0 

346 

15,593 
8,190 
4,635 

2020 
16,197 
46 
0 

303 

16,546 
9,266 
4,864 

Toplam 
288^24 
808 
0 

7,921 

297,054 
148,057 
88,897 
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DİZİN PUSULASI 

1- 26.03.2003 tarihli Başak Taşeli'nin Komisyona sunduğu Tuz Gölü Ön İnceleme Raporu 

2- 26.03.2003 tarih B 15 1 DSİ 010 16 00/123.Ç.Gn.-l 115 Sayılı DSİ Genel 
Müdürlüğünün yazısı 

3- 31.03.2003 B.02.2.TTT.2.03.07.Ds.5-72-l 139 sayılı Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğünün yazısı 

4- 01.04.2003 tarihli Tekel Yavşan Tuz İşletmesi Müdürlüğünün Tuz Gölü Havzasına 
ilişkin yazısı 

5- 01.04.2003 tarihli Tuz Sanayi Müessese Müdürlüğünün Tuz gölü ile 
Tuz İşletmelerinin durumuna ilişkin bilgileri sunduğu Rapor 

6- 01.04.2003 tarihli DSİ1 Genel Müdürlüğünün Tuz Gölü Hakkındaki Raporu 
7- 01.04.2003 tarihli Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 

Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Çalışması Raporu 

8- 01.04.2003 tarihli Tuz Gölü Hakkında Rapor 

9- 03.04.2003 tarih B.10.1.ÖÇK.0.30.00.01.316-1235 sayılı yazısı 

10- Tarihsiz Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının yazısı 
11- 15.04.2003 Prof.Dr. Sucaattin KIRIMHAN'ın komisyona sunduğu raporu 

12- Tarihsiz Tansu GÜRPINAR tarafından komisyona sunulan rapor yazısı 

13- 20.05.2003 tarih Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı EPPU Daire 
Başkanlığından Nesrin Sıdal GÜNDOĞAN ve Ela EVLİYAOĞLU'nun raporu 

14- Tuz Gölü ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları 
15- 22.07.2003 tarih B.02.1.DPT.0.00.03-518/2753 sayılı Devlet Planlama 

Teşkilatı'nın yazısı 

16- Tarihsiz Konya-Kulu-Zincirlikuyu-Uzunkuyu Çorak arazilerinin ıslah projesi 
gerekçe raporu 
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