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Akşit'in cevabı

476:478

8.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç
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1.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Adanasporun gelirlerine
haciz konulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal
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ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1332)
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Unakıtan'ın cevabı (7/1333)
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8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sıvı yağ üreticilerine KDV
iadelerinin geç ödendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan'ın cevabı (7/1340)
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9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ihaleye konu işlerin
bölünerek emanet ve pazarlık yollarıyla yaptırılmasına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/1341)
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10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, esnafın sorun
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı
(7/1348)
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11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'ın çöp
depolama alanı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman
Pepe'nin cevabı (7/1356)
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12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yoksulluklarla mücadeleye
yönelik yasal düzenleme çalışmalarına ve İmar Bankası mudilerine
yapılacak ödemelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1358)
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13.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun ve çevresinin
demiryolundan daha fazla yararlanabilmesi için bir çalışma yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'ın cevabı
(7/1362)

538:540
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14.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bakanlık amblemiyle il
gili ihaleye ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin
cevabı (7/1366)

541:543

15.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Çukurova Elektrik ve Kepez
şirketlerinin küçük hissedarlarının mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı
(7/1370)
16.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesin
deki çöp depolama alanı sorununa ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı
Osman Pepe'nin cevabı (7/1376)
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17.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir
Belediyesinin İller Bankasından aldığı paya ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve
İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1385)

548:550

18.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in. ihracat artışında hayalî ih
racatın payı olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/1389)

551:555

543:545

19.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, gıda ve ilaç yapımın
da kullanılan bitkilerin toplanması, alım-satımı ve ihracı konusunda sınır
lamalar getirilip getirilmeyeceğine,
- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'da haşhaş ekim alan
larının daraltılmasına,
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı
(7/1416,1418)
20.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, elma ithalatına ilişkin
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1420)
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21.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, Trakyabirlik ile ilgili Bakan
lar Kurulunda bekleyen kararnameye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kür
şad Tüzmen'in cevabı (7/1443)

564:565

VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

481

A) ÖNGÖRÜLMELER
1.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 milletvekilinin,
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi
kuruluşlarda bağış adı altında toplanan malî kaynağın araştırılması amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12)
2.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 milletvekilinin, kamu vakıf
ları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları
konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.
Oturum Başkanı, TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, 20 Kasım 2003 Perşembe günü, İstan
bul'da, iki ayrı yerde meydana gelen bombalama olaylarında hayatını kaybedenlere Cenabı
Hakk'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dileyen bir
konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Cemil Çiçek, İstanbul'da iki ayrı yerde meydana gelen bombalama olaylarına ve
sonrasındaki gelişmelere ilişkin gündemdışı açıklamada bulundu; AK Parti Mersin Milletvekili
Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Grupları adına, İğdır Millet
vekili Dursun Akdemir de şahsı adına aynı konuda görüşlerini belirttiler.Adana Milletvekili Atilla
Başoğlu ve 21 milletvekilinin, devlet iç borçlanma senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların
araştırılması (10/144),
Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve idarî
konulardaki bazı iddiaların araştırılması (10/145),
Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/146),
Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığındaki atama,
yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların araştırılması (10/147), Ankara
Milletvekili Oya Araslı ve 22 milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki kadına yönelik şiddet
hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi (10/148),
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri;
İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 58 milletvekilinin, Türkbank ihalesi sürecinde malın
satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu fiillerinin Türk Ceza
Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski
Bakanı Güneş Taner haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri (9/5);
Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Meclis araştırması önergelerinin gündemdeki yerlerini
alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı, Meclis soruşturması önergesinin,
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve
karara bağlar" hükmü uyarınca görüşülme gününe dair Danışma Kurulu önerisinin, daha sonra
Genel Kurulun onayına sunulacağı, açıklandı.
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;
3 üncü sırasında bulunan, Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
31.7.2003 tarihli ve 4967 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin (1/658) (S. Sayısı: 277),
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4 üncü sırasında bulunan, Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısının (1/406) (S. Sayısı: 94'e 1 inci Ek),
Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;
Ertelendi.
2 Aralık 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.35'te son verildi.
İsmail Alptekin
Başkanvekili
Enver Yılmaz

Yaşar Tüzün

Ordu

Bilecik

Kâtip Üye

Kâtip Üye
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II. - GELEN KÂĞITLAR
21 Kasım 2003 Cuma
Tasarı
1.- Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/703) (Avrupa Birliği Uyum ve
Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)
Teklifler
1.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek
Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/208) (Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.11.2003
2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tür
kiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/209) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.11.2003)
Rapor
1.- Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 21.11.2003) (GÜNDEME)

No. : 35
1 Aralık 2003 Pazartesi
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun
1.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında 12.11.2003 Tarihli ve 5001 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/704)
(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2003)
Sözlü Soru Önergesi
1.- Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)
Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bazı eski üst düzey banka yöneticileri hakkında suç
duyurusunda bulunulmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1522) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)
2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Avrupa Komisyonunun Erzurum-Erzincan-Bayburt hibe projesi teknik danışmanlık ihalesi sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)
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3.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, kadrosunun bulunduğu yer dışında görevlen
dirilen personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1524) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2003)
4.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Samsun-Hopa arasındaki bölünmüş yol çalış
malarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1525) (Başkanlığa geliş
tarihi: 19.11.2003)
5.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Yusufeli ve Deriner Barajları projelerine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1526) (Başkanlığa geliş tarihi:
19.11.2003)
6.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Buca Cezaevi çocuk koğuşuyla ilgili iddialara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)
7.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Beydağ-Adaküre Köyünün yanmayan sokak
lambalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1528) (Başkanlığa
geliş tarihi: 19.11.2003)
8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Örnekköy Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştir
me Projesinin 2004 yılı yatırım programına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)
9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, deprem sonrası Düzce'ye yapılan yatırım
ların yeterliliğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1530) (Başkanlığa
geliş tarihi: 20.11.2003)
10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce depreminde hasar gören okulların
onarımına ve yeni okul açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)
11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce İlinde deprem sonrası yapılan sağ
lık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1532) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2003)
12.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu çalışan
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1533) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2003)
13.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, AİHM'de Türkiye adına davalara giren bir
avukata ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1534) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.11.2003)
14.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY'nin Frankfurt ofisine ve Başbakanlığa
tahsisli helikoptere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1535) (Başkanlığa geliş
tarihi: 20.11.2003)
15.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, personelin özlük haklarına ilişkin Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1536) (Başkanlığa geliş tarihi:
20.11.2003)
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2 Aralık 2003 Salı
Rapor
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/370) (S. Sayısı: 291)
(Dağıtma Tarihi: 2.12.2003) (GÜNDEME)
Sözlü Soru Önergeleri
1.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak tedbirlere
ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) sözlü soru önergesi (6/850) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2003)
2.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
3.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
4.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir hastanın
vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2003)
Yazılı Soru Önergeleri
1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İstanbul'da yaşanan bombalı saldırılara ve faillerine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
2.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Topluma Kazandırma Yasasından yararlananlara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
3.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Amatör Denizcilik Federasyonunun bazı konular
da yetkilendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1539) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2003)
4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, ülkemizin eğitimle ilgili uluslararası yarışma ve
projelerde temsiline ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1540) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2003)
5.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünün öğ
renim süresinin dört yıla çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
6.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, genel aydınlatma giderlerinin TEDAŞ tarafından
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1542) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2003)
7.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, bazı televizyon kuruluşlarının ulusal düzeyde yayın
izinleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1543) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2003)
8.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, köylülerin meralarının ellerinden alındığı id
dialarına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1544) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.11.2003)
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9.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya III. Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
10.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Mevlana Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
11.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ankara-Konya hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
12.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Aliağa Limanında gemi kaynaklı atıkların bertarafına
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
13.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, sendikaların üyelik aidatlarının kaynaktan kesilmemesinin nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1549)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
14.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi'nin, yoksullar için yapılan yardım çalışmalarına ilişkin
Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1550) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2003)
15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede polis nar
kotik köpeklerinin etkin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1551) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
16.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, İstanbul'daki terör olaylarının fail
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
17.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, Hizbullah örgütünün İstanbul'daki terör olay
larıyla ilişkisi olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1553) (Başkanlığa
geliş tarihi: 21.11.2003)
18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkçe mukabele uygulamasının yaygınlaştırılıp
yaygınlaştırılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1554)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)
19.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ilköğretim öğrencilerine yönelik seviye tespit
sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1555) (Başkanlığa geliş tarihi:
21.11.2003)
20.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Topluma Kazandırma Yasasından yararlananların
terör eylemleriyle ilişkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1556) (Başkanlığa
geliş tarihi: 21.11.2003)
21.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, bazı terör örgütlerinin yapılanma ve faaliyet
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2003)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
2 Aralık 2003 Salı
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini
açıyorum.
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, arkadaşlarımıza gündemdışı söz vermeden önce, bir haf
ta önce idrak etmiş olduğumuz ramazan bayramınızı tebrik ediyor; milletimize ve tüm insanlık
alemine hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan temenni ediyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu, 12 Kasım 2003
tarihli toplantısında, bu yasama yılında da milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarını etkin ve
süratli bir biçimde sürdürebilmeleri için, haftanın çarşamba ve perşembe günleri Türkiye Büyük
Millet Meclisine ziyaretçi alınmaması tavsiyesi kararı almıştır. Bu husus, emniyet güçlerimiz
tarafından da, halkla ilişkiler bürosu tarafından da itinayla uygulanacaktır. Bu hususta, milletvekili
arkadaşlarımızın, yasama çalışmalarının daha verimli olması bakımından, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ilgili personeline yardımcı olmalarını rica ediyorum.
Üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.
Gündemdışı ilk söz, engellilerle ilgili olarak söz isteyen, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'e
aittir.
Sayın Üstün, buyurun efendim.
Süreniz 5 dakikadır.
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
L- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle, ülkemizdeki
engellilerin sağlık, eğitim ve istihdam sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem
dışı konuşması ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yarın 3 Aralık Dünya
Özürlüler Günü; bu nedenle, gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selam
larım. Özürlüler Gününde anmak durumunda olduğumuz, sorunlarını tartışmak durumunda ol
duğumuz ve çoğu kez unutulan çok değerli engelli yurttaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi adına,
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Yakın zamana kadar çok büyük bir toplumsal sorun olan engelliler sorunu görmezden gelindi.
Engelli çocuklarımızı, insanlarımızı aile içinde toplumdan tecrit ederek fiziksel gereksinmelerini
karşılamakla, onlara karşı görevlerimizin yerine getirildiği düşünüldü. Bu anlayış sonucu, ülkemiz
de engellilerle ilgili eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve istihdam hizmetleri, bugün, çağdaş ülkelerin
çok gerisinde kaldı. Oysa, yapılması gereken, engelli yurttaşlarımızın başkalarına muhtaç olmadan
kendi kendilerine yetebilmelerinin sağlanması ve topluma üretici bireyler olarak kazandırıl
malarıdır.
10-11 Kasım 2003 tarihlerinde Brüksel'de Avrupa Birliği Engelliler Toplantısı yapıldı. Türkiye
Sakatlar Konfederasyonu, bu toplantıda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Bu toplantıda, tüm aday ül-453-
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keler için, Avrupa Birliğinin engellilere yönelik standartlarına bir an önce kavuşma hedefi bir kere
daha ortaya konuldu.
Avrupa Birliği sürecinde, Türkiye olarak, çok süratli adımlar atarak engellilerle ilgili
politikalarımızı gözden geçirmeli ve engelli insanlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek üzere bir
eylem planı oluşturmalıyız. Engelli insanlarımızın ancak yüzde 3'üne eğitim verebiliyoruz, ancak
yüzde 4'üne istihdam sağlayabiliyoruz. Sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri yetersiz. Kentlerimiz,
yollarımız, binalarımız, hâlâ özürlü insanların kullanımına uygun değil. Engelli insanlarımızın top
lumsal yaşama katılımının önünde binbir türlü engeller var. Bu tablo Türkiye'ye yakışmıyor. Bu tab
loyu değiştirmeliyiz.
Hâlâ, ülkemizdeki engelli insanların sayısını bilmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre,
nüfusun yüzde 10'uyla 12'si arasında engelli insan hesabıyla, ülkemizde 7 000 000-7 500 000 özür
lü olduğu söyleniyor. İşe buradan başlayarak, ciddî bir çalışmayla, hangi ilimizde, hangi mahal
lemizde, hangi evde, hangi özürlü grubundan kaç insanımız var, onu ortaya koymalıyız; ancak bun
dan sonra doğru politikalar geliştirebilir, doğru hizmetler verebiliriz.
Özürlülerin toplumsal yaşama katılımlarının önündeki en büyük engel eğitimsizliktir. Millî
Eğitim Bakanlığına bu yönde büyük görevler düşmektedir. Ayrıca, SSK'lı ve 657 sayılı Yasaya tab:
memur ailelere engelli çocukları için verilen eğitim yardımları, sosyal güvencesi olmayan ailelerir
engelli çocuklarına da verilmelidir. Bu amaçla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Font
kaynakları kullanılabilir. Sosyal güvencesi olmayan engelli çocuklara sahip çıkmak, sosyal devleı
olmanın gereğidir.
Eğitimle ilgili bir konuyu özellikle işaret etmek istiyorum. Engellilerle ilgili özel eğitim uz
manı yetiştirmek üzere Türkiye'de bütün üniversitelerin yıllık öğrenci kontenjanı 600 civarındadır
Özürlülerle ilgili hamle yapacaksak, bu sayı son derece yetersizdir. Bu kontenjanları mutlaka vt
mutlaka artırmalıyız.
Engelliler ve aileleri, toplumumuzun en mağdur kesimidir. Bu aileler, çocuklarıyla birlikte, hc
türlü güçlüğe karşı yaşam mücadelesi vermektedirler, sosyal hayatları hemen hemen yok; ama, eı
büyük korkuları, çocuklarının kendilerinden sonra ne olacağı. Bu açıdan, engellilerle ilgili sosya
hizmetlerin, bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeni bir anlayışla, bakım sigortasının oluşturul
ması büyük önem taşıyor.
Son yıllarda engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının büyük bir gelişme içinde oldukların
ve pek çok projeye başarıyla imza attıklarını görüyoruz. Hem devlet hem toplum olarak, bu sivi
toplum kuruluşlarına daha çok destek vermeliyiz.
Yasayla kurulan Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun çalışmalarını yürütürken büyük madd
güçlükler içinde olduğunu, hatta kira ve telefon paralarını ödemekte zorluk çektiğini öğrendim. Tür
kiye Sakatlar Konfederasyonu, mutlaka yasal bir gelir kaynağına kavuşturulmalı ve bütçeden, dahi
çok desteklenmelidir.
Geçen dönem Meclis gündeminde olup sonuçlandırılmayan özürlüler yasası tasarısı, taraflara
da katılımıyla, derhal yeniden ele alınmalıdır. Kadük olan bu tasarıya, IMF engeli nedeniyh
çıkarılan, malî bölüm de dahil edilmeli, tasarı ihtiyaçları karşılayacak bir hale getirilerek bir an ön
ce yasalaştırılmalıdır.
2022 sayılı yaşlılar, maluller ve engellilerle ilgili Yasada belirtilen üç aylık maaşın, engellile
lehine makul ölçüde artırılması gerekir. 571, 572, 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri
getirilen düzenlemelerin de, bir an önce özürlüler yasası tasarısı kapsamına alınarak yasalaştırıl
masında büyük yarar vardır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Üstün, buyurun.
-454-

T.B.M.M.

B : 22

2 . 12 . 2003

O :1

FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; engellilerin kamu ve
özel sektörde istihdamı için yasal olarak ayrılan yüzde 3'lük kontenjan, yüzde lO'luk engelli
nüfusunun ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Kamuda bile bu oran binde 7'yi geçmemektedir. Özel
sektörde bu oran daha düşüktür. Bu konudaki temel zaaf, denetim eksikliğimizdir. Bu arada, yapıl
ması gereken bir çalışma, sağlıklı veri tabanına dayalı olarak, engellilerin yapabilecekleri işlerle il
gili analitik bir değerlendirme projesidir. Engellilerin mesleğe yönelik eğitim rehabilitasyon prog
ramları bu projeye göre yeniden belirlenmelidir. Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde var olan
meslek alanları, teknolojik gelişmeler nedeniyle çok sayıda artmıştır.
Engellilerin önemli sorunlarından biri de sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamalarıdır. Bunun için, ekdestek hizmet birimlerinin sağlık kurumlarında ve belediyelerde
oluşturulması gerekir.
Değerli arkadaşlarım, engellilerin sayısının artmasında önemli konulardan biri -toplumun özür
lü olduğu bir alan- trafik kazalarıdır. Her yıl onbinlerce insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz
veya fiziksel yaralanmalar sonucu, fiziksel ya da zihinsel özürlü hale geliyorlar. Bu konuda yapıl
ması gereken çalışmalar vardır ve bu Parlamento, bu dönemde bu konuyu ivedilikle ele almalıdır.
Ayrıca, yasal önlemlerle olmasa bile toplumu bilinçlendirerek engellilerin sayısının azaltılması
için akraba evliliğinin ortadan kalkması gerekiyor. İleri ve çağdaş ülkelerin hemen hiçbirinde ak
raba evliliği yoktur. Geçmişte, Cengiz Han'ın bile 10 kanunundan biri, akraba evliliğini yasak
lamaktadır. Deneylerle sabit ki, genetik biliminin verdiği sonuçlara göre, engelli yurttaşlarımızın
büyük oranda akraba evliliğinden kaynaklandığı bilim adamlarımızca dile getirilmektedir.
Değerli milletvekilleri, engelli yurttaşlarımız, ulusumuzun önemli ve en çok kollanması
gereken bölümüdür. Onlarla birlikte, onlar için her türlü hizmeti sağlamak hepimizin temel
görevidir. Bunun için, tüm engellileri, sanki kendi yakınlarımızmış gibi görmeliyiz. Her an, yaşamın
her boyutunda onlarla birlikte olmalı, tüm engelli yurttaşlarımızı, özellikle onların sorunlarını
birebir yaşayan yakınlarını, Dünya Özürlüler Günü vesilesiyle yürek dolusu sevgi ve saygılarımız
la Cumhuriyet Halk Partisi adına selamlamaktan onur duyuyor, kıvanç duyuyoruz.
Sözlerime, bir engelli çocuğun, anne ve babasına şöyle seslendiğini düşünerek son vermek is
tiyorum: "Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi; ama, seçme hakkım olsaydı, sizden baş
ka kimsenin çocuğu olmak istemezdim; çünkü, beni seven sizsiniz, başkası olamaz. Tanrı, sizi özel
görmeseydi, benim gibi özel bir çocuğu size vermezdi. Sizi çok seviyorum."
Evet, bizler de sizi çok seviyoruz ve kadük olan yasa tasarısının bir an önce çıkarılması için
gerekli çalışmaların bu Parlamentoda, bu dönemde yapılmasında büyük yarar vardır. Unutmayalım,
ormanlarımızı yakacak kanunları bu Meclis çıkardı, Hizbullahçıları affeden kanun bu Meclisten çık
tı; ama, özürlülerle ilgili, engellilerle ilgili yasa tasarısı kadük oldu, bu dönem hâlâ Meclise gelmedi.
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Berdibek, Sayın Ayva da özürlülerle ilgili olarak konuşma yapacaktır; isterseniz, ikinci
sırada Sayın Lokman Ayva'ya söz vereyim...
FEYZİ BERDİBEK (Bingöl) - Tabiî, Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Sayın Ayva, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)
2.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle, ülkemizdeki
engellilerin sağlık, eğitim ve istihdam sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Sayın Başkan, aziz milletimin kıymetli vekilleri; sevgi ve say
gılarımı sunuyorum.
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Öncelikle, bayram tatilinde trafik kazalarında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,
sakat kalanlara da Allah'tan yardım temenni ediyorum.
Benden önce konuşan milletvekilimizin de belirttiği gibi, yarın Dünya Özürlüler Günü ve Dün
ya Özürlüler Gününü, Türkiye, önemli bir dönüm noktası olarak geçirecektir diye ümit ediyor ve
diliyoruz.
Bir tarlanın çerçöp içinde olması, zararlı bitki ile faydalı bitkinin birbirine karışmış olması,
büyük ağaçların gölgesinde zayıf fidanların olması, o tarlayı işleten, o tarlayı yöneten, o tarlanın
sahibi olan çiftçi hakkında bir nebze de olsa bilgi verir. İşte, ülkemizdeki özürlülerin durumu da,
Türkiye'de, şimdiye kadar, neler olduğu veya neler olmadığı konusunda bir nebze de olsa bilgi ver
mektedir.
Biraz önce, milletvekilimizin de belirttiği gibi, eğitim konusunda, istihdam konusunda, sağlık
ve diğer konularda, maalesef, hiç de iç açıcı bir tabloya sahip değiliz. Öyle günler, öyle geceler
yaşanmaktadır ki bu ülkede, insanlar, çocuklarının ne yapacağını, yarın, öldükten sonra, onların ne
olacağını veya ne olmayacağını bilememektedirler. Öyle kişiler vardır ki, hukuk fakültesini bitirir;
fakat, santral memurluğu yapmaya mahkûm olur; çünkü, avukatlık yapamamasının önündeki
yegâne neden olarak özrü gösterilmektedir. Öyle tablolar yaşanır ki ülkemizde, sırf özürlü olduğu
için, sokaklarda kalmak zorunda olan insanlarımız vardır.
Elbette ki, bu duygular, daha şiddetli olarak yaşanmaktadır ve şu sözü özellikle vurgulamak is
tiyorum: Tabiat şartlarının kendilerine sunduğu imkânlardan dolayı güçlü olanlar, bu güçlerini, güç
süzlerin sıkıntılarını seyretmekle değil, güçsüzlerin de güçlü hale gelmeleri için, adalet gereği harcamalıdırlar. Eğer, biz, bu adaleti gerçekleştiremezsek, bütün toplumuna hizmet eden, bütün top
lumunun eşit hizmet almasını sağlayamayan yönetimler olur ki, başarılı yönetimler, bütün toplumun
eşit hizmet almasını sağlayan yönetimlerdir ve şu ana kadar, gelişmelerin aksine, hükümetimizin,
bu konuda da büyük hizmetler vermeye aday olduğunu, büyük hizmetlerin gerçekleşmesini
hepimize seyrettireceğini görüyoruz. Öyle ki, hükümetimizin hizmet bahçesinde ümit çiçekleri aç
mış ve dileğimiz, arzumuz, ümidimiz odur ki, bu çiçekler tez zamanda, lezzetli ve bol bereketli hiz
met meyvelerine dönüşürler.
Kıymetli milletvekillerini, bizim, sizlerin, kamu görevlilerinin, bilim adamlarının, sivil toplum
kuruluşları temsilcilerinin, zenginlerin, fakirlerin arasında olduğu aziz milletimizden bir talebimiz
var; talebimiz şudur: Kalbinizde bize, yani özürlü kardeşlerinize bir zerre de olsa yer vermeniz.
Eğer daha fazlasını yapabiliriz diyorsanız, özürlü insanların meselelerinin doğru şekilde anlatılması
ve anlaşılmasına destek olunuz. Eğer daha da fazlasını yapabileceğinizi düşünüyorsanız, dört husus
ta desteğinizi bekliyoruz:
1- Bizim kendi kendimize yetmemize, lütfen, destek olun.
2- Lütfen, bizim kültür ve bilgi düzeyimizin yükselmesine katkıda bulunun.
3- Hepimizin meslek sahibi olmasına, altın bilezik edinerek bir iş bulmasına destek olun.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
LOKMAN AYVA (Devamla) - 4- İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabileceğimiz ortamların oluş
masına katkıda bulunun.
Sizlerin aracılığıyla, özürlü kardeşlerimin, özürlü vatandaşlarımın üç konuda mücadele et
melerini bekliyorum:
Birincisi, özürlü vatandaşlarımız ilkönce kendilerine karşı mücadele etmeliler; yani, eğitim im
kânı bulamamalarına rağmen, tembelliklerini, güvensizliklerini, cehaletlerini, kendilerini aşarak
topluma katılmalılar.
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İkincisi, çevrelerindeki insanlara karşı ikna ve sevgiyle mücadele etmelerini bekliyorum. An
neleri, babaları başta olmak üzere kardeşlerine, akrabalarına ve bütün insanlara, üretebileceklerini,
eğitim görebileceklerini ve topluma katkıda bulunabileceklerini anlatmalılar.
Üçüncüsü, şartlara karşı mücadele etmelerini bekliyorum. Yağmur, kış, soğuk; kaldırımlar,
merdivenler; insanların bizi anlamaması gibi konular, kendilerini bu yaşam mücadelesinden alıkoy
mamak ve bunlara karşı da gerekli mücadeleyi göstermeliler.
Aziz milletimin kıymetli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, şimdiye kadar olduğu
gibi bundan sonra da, hiçbir siyasî görüş, bölge vesaire ayırımı yapmaksızın, özürlü kardeşlerinin,
özürlü vatandaşlarının problemlerine el atacak ve onları bağrına basacaktır. İyi ki varsınız diyoruz.
Şu ana kadar yapılan çalışmalardan dolayı da sizlerle gurur duyuyor, iftihar ediyor ve şükranlarımızı
sunuyoruz ve dünyanın en iyi ve en güzel toplumuna selam ediyoruz.
Özürlüleriyle, özürsüzleriyle, mutlu ve muasır medeniyetin üzerinde bir Türkiye dileklerimle,
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Ayva, teşekkür ediyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Sayın Lokman Ayva ve Muğla Milletvekili
Sayın Fahrettin Üstün'ün gündemdışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit cevap
vereceklerdir.
Sayın Akşit, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dün
ya Özürlüler Günü nedeniyle yapılan konuşmalar üzerine söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıy
la selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, yapılan konuşmalardan edindiğim izlenim şu ki, özellikle, gündemdışı
konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisine mensup arkadaşımızın özürlüler adına yapılan pek çok
çalışmadan haberdar olmadığını anladım, hissettim ve bunları, burada açıklama ihtiyacı
duyuyorum.
Bugün yaptığımız bir basın toplantısıyla, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen özürlülük araştır
ması sonuçlanarak, bunun sonuçlan açıklandı. Bu, bugüne kadar yapılmayan bir çalışmaydı ve
çıkan sonuçlar da, son derece çarpıcı, hepimiz için çok ilgi çekici. Çalışmanın ayrıntı bölümü de
devam etmektedir.
Bu yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki özürlülük oranı yüzde 12,29'dur ve bu, yaklaşık 8
000 000 nüfusa tekabül etmektedir. Tabiî, 12,29 yüksek bir oran gibi gelebilir; ancak, diğer ülkeler
le, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, aslında, ülkemizdeki bu oranın çok da yüksek olmadığını
görüyoruz. Çünkü, özellikle, sanayileşmiş ülkelerde, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 17'lere,
19'lara vardığını da tespit etmiş bulunuyoruz, yani, elimizdeki verilere göre görmüş bulunuyoruz.
Şu bir gerçek ki, sanayileşmenin artmasıyla, teknolojinin ilerlemesiyle özürlülük oranı artmak
tadır; bu, çok ilginç bir sonuçtur ve bizde de, özellikle Marmara Bölgesi, bölge olarak bakıldığında,
özürlü oranının en yüksek olduğu bölgedir. Sebebi araştırıldığında... Tabiî, özürlü denildiğinde,
hepimizin aklına doğuştan olan özürler gelmektedir; oysaki, doğuştan olan özürlerin oranı çok
düşüktür, yüzde 2 küsurlardadır; yüzde 9 küsuru bu özürlülük oranında, süreğen hastalıklar
dediğimiz belirli bir hastalık sonucunda oluşan, kaza sonucunda oluşan ve halen devam eden has
talıklarla oluşan özürlerdir. Bu, tabiî, çok çarpıcı bir sonuç. Tam aksi düşünülürken -ben kendi adıma
söylüyorum bunu- böyle bir sonucun çıkması çok enteresandır. Süreğen hastalıklar bazında bakıl
dığında da, Marmara Bölgesi ağırlık kazanmaktadır. Diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Dev
letlerinde de bu oranın yüksek olması, sanayileşmenin, özürlülük oranını artırdığını göstermektedir.
Tabiî, bu çalışmalar çok güzel. Bu çalışmaların yapılması bizi belli yönde yönlendirmektedir;
ancak, arkadaşlarımızın söylediği bir konuya da katılmamak mümkün değildir. Gönül arzu eder ki,
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tüm özürlü vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları devletçe karşılanabilsin, bütün talepleri yerine
getirilebilsin ve geleceklerinden de kaygı duymasınlar; ancak, sahip olduğumuz imkânlarla, devlet
imkânlarıyla bunu yerine getirmemiz maalesef pek mümkün olmamaktadır. Ama, hedeflediğimiz,
çok kısa bir vadede olmasa da, özürlü vatandaşlarımızın bu toplum için faydalı birer fert olduklarını
hiçbir zaman unutmayarak, onlardan istifade edebileceğimizi hiçbir zaman unutmayarak ve
geleceklerinden kaygı duymadan yaşamanın onların da hakkı olduğunu düşünerek gerekli çalış
maları yapmaktır; bunun bilinmesini istiyoruz.
Bunlardan en önemlisi, Özürlüler Yasası Tasarısıdır. Şu anda, o tasarı, hem internet sitemizde
açıktır hem de kısa bir süre önce yapılan Özürlüler Yüksek Kurulunda tartışmaya açılmış bulun
maktadır. Ayrıca, tüm sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, akademisyenlere ve ilgili birimlere
Özürlüler Yasası Tasarımız ulaştırılmış ve kendilerinden görüş istenmiştir.
Biz, arzu ediyoruz ki, çıkacak olan yasanın, sadece çıkarılmış olmak için değil, gerçekten,
özürlü vatandaşlarımıza hizmet verecek, bu kesimin talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak ve yine
benim çok kullandığım bir tabirle, ayakları yere basan bir yasa olsun; çünkü, öyle yasalarımız var
ki, öyle hükümler ihtiva ediyor ki, sadece orada yazılı olmaktan ibaret kalıyor, hükümleri uygulan
ma imkânına sahip bulunmuyor. Biz, işte, Özürlüler Yasası Tasarısının özellikle uygulanabilir bir
yasa olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu konuda sivil toplumun katkısını alıyoruz.
Gerçekten, kendilerinin de bize son derece faydası oluyor; akademisyenlerin faydası oluyor.
Önümüzdeki günlerde, Özürlüler Yüksek Kurulunu olağanüstü olarak tekrar toplayacağız, bu yasa
tasarısını tekrar tartışmak üzere, onların görüşlerini tekrar değerlendirmek üzere.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Sayın Başkan, konuşmamı bitiriyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun.
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Tabiî, gönül arzu ederdi ki, biz, bu yasa
tasarısını yarına yetiştirelim; ama, maalesef, oldubittiye getirmek istemediğimiz için ve bu çalış
manın sağlıklı yürümesini arzu ettiğimiz için, süre önemli değildir, zaman önemli değildir, yeter ki
sağlıklı bir yasa olsun istiyoruz dedik. Bunu, sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaştık; çünkü, onlar,
özellikle 3 Aralığa yetişmesi konusunda çok istekliydiler; ama, en azından, bu çalışmaların sürüyor
olması ve kısa bir süre sonra da, inşallah, Genel Kurula gelecek olması bizim açımızdan önemlidir.
Ben, sözümü daha fazla uzatmak istemiyorum; sadece, bu yöndeki çalışmalarımızı sizlere duyur
mak istedim.
Yarın, biliyorsunuz, Dünya Özürlüler Günü; bu vesileyle, tüm özürlü vatandaşlarımızın
gününü kutluyor; ama, onları bir gün değil, senenin her gününde hatırlamak dileğiyle kutluyor ve
hatırladığımızı, düşündüğümüzü bilmelerini arzu ediyorum.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, Bingöl İlinin sorunları hakkında söz is
teyen Bingöl Milletvekili Sayın Feyzi Berdibek'e aittir.
Sayın Berdibek, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)
3.- Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in, İstanbul'daki terörist bombalama olaylarını gerçek
leştiren kişilerden bazılarının Bingöllü olması nedeniyle iç ve dış basının bu ili suç merkezi olarak
lanse etmesi karşısında Bingöl halkının üzüntülerini dile getiren gündemdışı konuşması ve İçişleri
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı
FEYZİ BERDİBEK (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemdışı söz hakkı
verdiğiniz için teşekkür eder; bu vesileyle, televizyonları başında bizi seyreden bütün vatandaş
larımızın ve milletvekili arkadaşlarımızın geçmiş ramazan bayramını kutlar, saygılarımı sunarım.
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15 Kasımda iki sinagog önünde ve 20 Kasımda Levent ve Beyoğlu'nda patlayan bombalar
sonucunda 57 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 650 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kay
beden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunarken, yaralı vatan
daşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Bu terör olaylarından dolayı, mübarek ramazan ayını ve ramazan bayramını buruk geçirdik.
1 Mayısta Bingöl'de meydana gelen depremin yaralarını sararken, İstanbul'da atılan bombalar
Bingöl halkını da etkilemiştir; halkımız tedirgin ve huzursuz olmuştur.
9 günlük bayram tatilinde gezmedik köy, belde, ilçe bırakmadık. Halkımız, nefret ve kin
duyarak terörü lanetlediklerini milletvekili arkadaşlarımıza ve bana ilettiler ve bunu, Meclis kür
süsünden tüm kamuoyuna deklare etmemizi istediler.
Saldırıları gerçekleştiren bir iki kişinin Bingöllü olması, Bingölümüzü hedef göstermiş ve asıl
nedenin kaynağından uzaklaştırmıştır. Türkiye ve dünya basını, Bingölümüzü kriminal bir suç mer
kezi olarak lanse etmiş ve bu durum, tüm Bingöllülere potansiyel bir suçlu gözüyle bakılmasına
neden olmuştur. Olayın basına bu şekilde yansıması, yurt genelinde Bingöllüleri üzmüştür. Bingöl
İlimizin ulusal basında bu şekilde yer alması, vatandaşlarımızın onur ve haysiyetini rencide etmiştir.
Her bölgeden, her vilayetten, her zaman, bu tür eylemcilerin türediği bilinmektedir. İki üç kan
dırılmış insanın yaptığı bu eylemleri bütün Bingöl halkına mal etmek akıl ve izan işi değildir.
Terörün dini, ırkı, milliyeti, mezhebi, şehri olamaz; terör, kime yapılırsa yapılsın, kim tarafından
yapılırsa yapılsın, en büyük insanlık suçudur.
Bingöl düşman işgaline uğramamış ender illerimizden biridir; dün Kurtuluş Savaşında ortaya
koymuş olduğu mücadeleyi, aynı azim ve şevkle, millî birlik ve beraberliğimizi bozacak şer odak
larına karşı da gösterecektir ve tek vücut halinde, dimdik ayaktadır.
Bingöl halkı, cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar her zaman, hakkın, adaletin, barışın,
sevgi ve hoşgörünün yanında yer almış, her zaman, cumhuriyetin temel niteliklerine sadık kalmış,
demokrasi ve insan hak ve özgürlüklerinden yana tavır almıştır. En önemli meziyetlerinden bir
tanesi de misafirperverliğidir.
Daha önce, bir gazetemizde çıkan bir haberden dolayı, tatlıcı esnafımız hedef alınmıştı. Bin
göl'de, Türkiye'nin her yerinde 10 000 ailenin geçimini sağladığı bu sektörde istihdamı oluşturan
esnafımız çok rahatsız olmuştur ve kadayıfçılık mesleğiyle uğraşan esnafımız terörü lanetleyip
kınamıştır.
Bir iki teröristin Bingöllü olmasıyla Bingöl halkını zan altında bırakmaya kimsenin hakkı yok
tur. Kişilerin yaptığı hatayı Bingöl'e mal etmek doğru değildir. Bu olayın, Türkiye'nin demokratik
leşmesini istemeyen, barışın, kardeşliğin ve demokrasinin gelişmesinden rahatsızlık duyan çevreler
tarafından, bölgemizde ve dünyada barışın yok edilmesini isteyen bazı gruplar tarafından çıkarıldığı
inancındayım.
Ben, burada, yine söylüyorum, Bingöl halkı adına söylüyorum; terörü lanetliyorum ve
kınıyorum. Terörün en büyük insanlık suçu olduğunu, Bingöllüler adına, burada, bir kez daha söy
lüyorum.
Başta Sayın Başbakanımıza, hükümetimize, teröre karşı koydukları net tavırdan ve aldıkları
tedbirlerden dolayı teşekkür ederim.
Terörle ilişkisi olanların yakalanmasında, faillerin ortaya çıkarılmasında, polis, jandarma, istih
barat birimleri ve İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu'yu başarılardan dolayı kutluyorum,
saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Berdibek, teşekkür ediyorum.
Konuşmaya, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu cevap verecektir.
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Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar)
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Bingöl Milletvekili Sayın Feyzi Berdibek'in, Bingöl İlinin sorunları konulu gündemdışı konuş
maları üzerine söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, hepinizi en derin saygılarımla
selamlıyorum.
Bildiğimiz gibi, ülkemiz, ramazan ayı içerisinde, müessif, iki büyük terör hadisesiyle karşı kar
şıya kaldı. Bu hadiselerde 54 vatandaşımız hayatını kaybetti, 600'den fazla vatandaşımız yaralandı.
Öncelikle, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum; halen has
tanelerde olan yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye, intihar eylemcilerinin kullanıldığı bu
tarz bir eyleme ilk kez tanık oldu. Teröristlerce, benzer eylemler, daha önce, dünyanın çeşitli yer
lerinde sahnelendi ve sayıları binleri aşan masum insanlar hayatlarını kaybetti. Maalesef, ulus
lararası toplum teröre karşı ortak mücadele zemini oluşturmakta gecikince, terörle beslenen kanlı
örgütler için bir fırsat doğmuş oldu.
Şimdi tablo daha net görülmektedir ki, terör örgütleri için, ülkelerin ekonomik durumunun,
halklarının siyasal ve dinî tercihlerinin hiçbir önemi yoktur. Onlar, tüm insanlığın ortaklaşa oluştur
duğu bazı temel değerlere karşı olduklarını, işte, bu çeşit eylemlerle ifade etmektedirler. Öyleyse,
gerek uluslararası toplumun ve gerekse ülkelerin millî kamuoylarının, terörizm konusunda, çok açık
şekilde tavır geliştirmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, toplumların, bir yandan bütün terör eylem
lerinin ortak karakteristiğini gözönünde tutup, öte yandan, veri eylemi ve terör grubunu iyi etüt et
meleri gerektiğini düşünmekteyim.
Şimdi, varsayalım ki, teröristler, din eksenini, bölge eksenini veya asabiyet eksenini kullanarak
eylem yapıyorlar. Şayet, toplumsal dinamikler, eylemleri yorumlarken örgütün hedeflerini gözardı
edecek olurlarsa, belki de, istemeyerek, topluma değil, terör örgütünün amaçlarına bile hizmet
edebilirler. Şayet, böyle bir tehlike var ise, ortaya konulması gereken bir tavır olmalıdır. Kanaatim
ce, bu tavrın en temel göstergesi, terör örgütlerinin hedefledikleri birlik ve beraberlik şuurunu ber
taraf edecek nitelemelerden kaçınmak olmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, geriye dönüp bir baktığımızda, yazılı ve görsel medya ile diğer
toplumsal kesimlerde, terör eylemlerine ilişkin yorumların gittikçe daha bilinçli bir hal aldığına
tanık oluyoruz. Aziz milletimiz, bir yandan terörü ortak bir dille lanetlerken, diğer yandan da, mil
lî birliği sağlayıcı tepkiler ortaya koymuştur.
Bu çerçevede, Sayın Berdibek'in Bingöl'le ilgili hassasiyetlerine yürekten katıldığımı belirt
mekle birlikte, milletimizin ortak aklının, küçük bir grubun dillendirmeye çalıştığı negatif
propagandayı boşa çıkardığını ifade etmeyi de bir vazife sayıyorum. Kaldı ki, olaylarla ilgili olarak
yürütülen çalışmalarda, soruşturmalarda, Türkiye'nin 7 bölgesinden 38 ayrı ilimiz nüfusuna kayıtlı
kişiler sorgulanmıştır. Yani, terörü bir bölge, bir il insanına yakıştırmak, fevkalade yanlış bir
niteleme olur, millî birliğimizi hedefleyen terör gruplarının oyununa gelmek olur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplum olarak, değerlendirmelerimizi sağduyuyla yap
mak zorundayız, objektif olmak zorundayız; bir olay için şöyle bir başkası için böyle davranma lük
süne sahip değiliz.
Suç ve suçlulukta evrensel bir kaide var. Biz buna "suçların şahsîliği prensibi" diyoruz. Şayet,
herhangi bir biçimde yardım ve yataklık yok ise, bir suçtan dolayı, ancak o olayın sanıkları üzerin
de, yani, bireyler üzerinde çalışma yapabiliriz.
Bombalama olaylarından bazılarında Bingöl İli nüfusuna kayıtlı olanların kullanıldığı doğ
rudur; ama, unutmamak lazımdır ki, en derin acılar da bu ilde söz konusu olmuştur. Bingöllü vatan
daşlarımız acıyı daha bir derinden hissetmiş, katillerin hemşerisi olmanın teessürünü yaşamışlardır.
Dolayısıyla, Sayın Berdibek başta olmak üzere, bütün Bingöllü hemşerilerimiz, vatandaşlarımız
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müsterih olsunlar. Bu aziz milletin evlatları, doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırt edebilen bir
kültürün mirasçılarıdır.
Sözlerime son verirken, hepinize, tekrar, en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Bakana, yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyor; terörü, Türkiye
Büyük Millet Meclisi olarak, bir kere daha lanetliyoruz.
Saygıdeğer milletvekilleri, Ağrı Milletvekilimiz Sayın Melik Özmen'in, İçtüzüğün 60 inci
maddesi gereği, yerinden, kısa bir konuşma yapma talebi vardır. Kendisine, yerinden, kısa bir açık
lama yapmak üzere söz veriyorum.
Buyurun.
MEHMET MELİK ÖZMEN (Ağrı)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dün, Dünya AİDS Günü idi. Bu sebeple, kısa bir konuşma için Sayın Başkanımdan söz is
tedim. Söz verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.
Ülkemizde, 1985 yılından bu yana, AİDS enfeksiyonu görülmektedir. 1985 yılında 1 AİDS ve
1 taşıyıcı, toplam 2 olan vaka sayısı, maalesef, 2003 yılı haziran ayı sonu itibariyle 478 AİDS ve 1
123 taşıyıcı olmuş; yani, toplam 1 601'e ulaşmıştır. İstatistiklere göre, enfekte olanların yarısından
çoğu, hastalığı korunmasız cinsel ilişki yoluyla -başlıca, heteroseksüel ilişkiden- kapmıştır. İlaç
bağımlıları toplam sayının yüzde 10'unu oluştururken, kan naklinden ortaya çıkan vakalar da binde
4'te kalmaktadır.
Sorun, hakikaten, ülkemiz için de önemlidir. Çünkü, sonuçta gençlerimizin riskli davranışlar
dan korunmalarının sağlanması için, tüm meslek gruplarına, özellikle de medya organlarına büyük
görevler düşmektedir. AİDS'ten korunmada, bireyleri riske sokan cinsel davranışların değiştirilmesi
ve güvenli kan ve kan ürünlerinin kullanılmasının sağlanması, gençlerimizin bağımlılık yapıcı mad
deler ve uyuşturuculardan korunması, başta biz parlamenterler olmak üzere, sorumluluk sahibi tüm
vatandaşlarımızın görevidir. Bu problem her düzeyde açıkça tartışılıp, toplumdaki içedönüklük ile
diğer kültürel ve geleneksel engellerin üstesinden gelinmesi için çaba harcanmalıdır. Aynı şekilde,
güvenli cinsel davranış alışkanlığı ve kondom kullanımı da teşvik edilmelidir.
Ben, konuya dikkatlerinizi çekmek açısından, Sayın Başkanıma teşekkür ederken, bir konuya
daha değineceğim. UEFA'nın takımlarımıza yaptığı haksızlığı da kınıyor, bu gece Galatasaray'a
Juventus karşısında başarılar diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özmen.
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın, Genel Kurula diğer sunuşları vardır.
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
/.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında 5001 sayılı Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/400)
21.11.2003
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 13.11.2003 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-3219/12210 sayılı yazını/.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca, 12.11.2003 gününde kabul edilen 5001 sayılı
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun incelenmiştir.
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İncelenen yasanın 1 inci maddesiyle, 17.7.1963 günlü, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin birinci fıkrasında,
"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş bulunan Bilim Kurulu üyeliklerine, 4 üncü maddede
belirtilen niteliklere uygun kişiler arasından, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oranlar
çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan tarafından atama yapılır"
denilmektedir.
1- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 278 sayılı Yasayla, müspet bilimlerde araş
tırma ve geliştirme etkinliklerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek,
düzenlemek, eşgüdüm sağlamak, bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini olanaklı kıl
mak amacıyla, tüzelkişiliğe, idarî ve malî özerkliğe sahip Başbakana bağlı olarak kurulmuştur.
Kurum, kuruluş amacına uygun biçimde "Bilim Kurulu", "Başkanlık", "Araştırma Grupları" ve
"Araştırma Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimler"den oluşturulmuştur.
278 sayılı Yasanın 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü
maddesinde,
Bilim Kurulunun, Başkan ve oniki üyeden oluşacağı,
Kurum Başkanının aynı zamanda Bilim Kurulunun Başkanı olduğu, Başkanın bulunmadığı
zaman, görevlendireceği bir Bilim Kurulu üyesinin Başkanlığa vekâlet edeceği,
Bilim Kurulunun toplantı ve karar yetersayısının yedi olduğu,
Bilim Kurulunun oniki üyesinden sekizinin, müspet bilimler alanında eser, araştırma ve buluş
larıyla, dördünün özel ya da kamu kesiminden üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış kişiler arasın
dan seçileceği; ilk gruptaki sekiz üyenin en az yarısının Türkiye Bilimler Akademisi aslî üyeleri
arasından seçilmesinin zorunlu bulunduğu,
Üyelik süresinin dört yıl olduğu, açılacak üyelikler için Bilim Kurulunca gizli oyla ve üye tam
sayısının çoğunluğu ile seçim yapılacağı ve Bilim Kurulu üyeliği seçiminin Başbakanın onayı ile
kesinleşeceği,
kurala bağlanmıştır.
278 sayılı Yasanın 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 5 inci maddesinin ikin
ci fıkrasında ise, Kurum Başkanının nitelikleri, seçim yöntemi, görev ve yetkileri düzenlenmiştir.
Fıkraya göre Kurum Başkanı, müspet bilimler alanında eser, araştırma ve buluşlarıyla tanınmış
kişiler arasından Bilim Kurulunca seçilip, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca atanmak
tadır.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşu
olup, merkezî yönetimin sıralı denetiminin dışındadır. Anayasanın 123 üncü maddesindeki
"idarenin bütünlüğü" ilkesinin gereği olarak Başbakanın Kurum üzerinde vesayet yetkisi bulunmak
tadır.
Başbakanın kuruma ilişkin vesayet yetkisi, Başkan ve üyelerin seçimi ile kurumun denetimin
de somutlaşmaktadır.
Başbakanın başkan ve üyelere ilişkin vesayet yetkisi, bu kişileri doğrudan seçme ya da belir
leme hakkını içermemektedir.
Kurumun denetimi ise, 278 sayılı Yasanın 11 inci maddesi uyarınca Başbakanlıkça atanan üç
denetçi tarafından yapılmakta, denetim raporu yasanın 12 nci maddesine göre, Yüksek Denetleme
Kurulu, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı elemanlarından oluşan yedi kişilik bir kurulca incelenerek
sonuçlandırılmaktadır. Maddede ayrıca, hesapların ve bilançonun bu kurulca onaylanmasının Bilim
Kurulu ve Başkanın ibrası anlamına geldiği kurala bağlanmıştır.
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Yukarıda açıklanan kuruluş amacı, oluşumu, Başkan ve üyelerinin seçim yöntemi, denetimi ve
278 sayılı Yasanın 2 nci maddesinde yer verilen görev ve yetkileri bir arada düşünüldüğünde, tüm
düzenlemelerin, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun idarî, malî ve bilimsel özerk
liğini sağlamayı amaçlayan hukuksal araçlar olduğu görülmektedir.
Yapılacak yasal düzenlemelerin, kurumun işlevinden kaynaklanan bu özerk yapısına zarar ver
memesi gerekmektedir.
2- İncelenen yasayla, yasanın yürürlüğe girdiği günde boş bulunan Bilim Kurulu üyeliklerine
yapılacak seçimin yöntemi değiştirilmekte, 278 sayılı Yasa ile Bilim Kuruluna tanınan üyeleri seç
me yetkisi, bir kez kullanılmak üzere Başbakana devredilmektedir.
Yasanın gerekçesinde, Kurum Başkanlığı ile altı üyeliğinin boşaldığı, böylece Bilim
Kurulunun toplantı ve karar yetersayısının kalmadığı; bu nedenle boş bulunan ya da boşalacak olan
Başkan ve üyelik için Bilim Kurulunca seçim yapılmasına olanak bulunmadığı; incelenen yasanın,
Kurumun etkinliğini sürdürebilmesi için hazırlandığı belirtilmektedir.
278 sayılı Yasanın 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 5 inci maddesinin ikin
ci fıkrasında "Başkan, Bilim Kurulunca müspet bilimler alanında eser, araştırma ve buluşlarıyla
tanınmış kişiler arasından seçilir ve Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır"
denilerek Başkanın seçim yöntemi belirtilmiştir.
Aynı zamanda, kurumun da Başkanı olan Bilim Kurulu Başkanının görev süresinin 30.5.2003
gününde dolacak olması gözönünde tutularak Bilim Kurulunca 1.2.2003 gününde seçim yapılmış
ve mevcut Başkanın yeniden seçildiğine ilişkin seçim sonucu 6.5.2003 gününde Başbakanlığa iletil
miştir. Buna karşılık, seçilen kişi atanmak üzere Başbakanca Cumhurbaşkanına önerilmemiştir.
Ayrıca, Bilim Kurulunun altı üyesinin görev süresinin 21.9.2003 gününde dolacak olması
nedeniyle, Kurulca, 278 sayılı Yasanın 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeniden düzen
lenen 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer verilen "Açılacak üyelikler için Kurul
tarafından gizli oyla ve üye tamsayısının çoğunluğuyla seçim yapılır" kuralı gereğince altı üyenin
seçimine ilişkin sonuç da Başbakanlığa bildirilmiştir. Ne var ki, yapılan seçim, Başbakanca onay
lanmadığı için seçim kesinleşmemiş, böylece, Kurul, toplantı ve karar yetersayısını kaybetmiştir.
Kurulda, halen, altı üye kalmıştır ve bu nedenle Bilim Kurulu toplanamaz ve görev yapamaz
duruma düşürülmüştür.
Görevlerinin niteliği, bilimsel etkinliklerinin ağırlık ve önemi nedeniyle tüzelkişilik, idarî, malî
ve bilimsel özerklik tanınarak kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun her türlü
dış etkilerden ve siyasal karışmalardan uzak tutulması ve bilimsel saygınlığının korunmasına özen
gösterilmesi gerekmektedir.
Bu nedenledir ki, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun ilk kuruluşunda, Bilim
Kurulu ilk kez oluşturulurken, tüm üyelerin bir kezlik Başbakanca atanması olanaklıyken, 278
sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesiyle, Başbakana yalnızca beş üyeyi seçme yetkisi verilmiş, kalan
üyeleri seçme yetkisi Bilim Kuruluna bırakılarak, Kurumun özerk yapısına özen gösterilmiştir.
Üstelik, geçici 1 inci maddede, Başbakana tanınan beş üyeyi seçme yetkisi, doğrudan kul
lanılacak bir yetki olarak düzenlenmemiş; üniversitelerin göstereceği üçer, Millî Eğitim Bakanlığın
ca saptanacak üç, Millî Savunma, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Sanayi bakanlık
larınca saptanacak birer aday arasından seçim yapılması öngörülerek, Başbakana verilen yetki sınır
landırılmıştır.
Anayasanın 2 nci maddesinde, hukuk devleti ilkesi Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasın
da sayılmıştır. Bu ilke, Anayasanın bağlayıcılığı yanında yasa koyucunun evrensel hukuk kural
larına da uymasını zorunlu kılmaktadır.
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Evrensel hukuk kuralları ise, yasaların genel ve nesnel olmasını, kamu yararı amacıyla çıkarıl
masını gerektirmektedir.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda, toplantı ve karar yetersayısı gözetilmeden,
Bilim Kurulunun boş bulunan tüm üyelikleri için Başbakana atama yetkisi veren düzenleme,
Kurumun özerkliği, kamu yararı ve hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Ayrıca, boş bulunan üyeliklerin tümüne siyasal organca atama yapılması, Bilim Kurulunun
ulusal ve uluslararası saygınlığına, çalışmalarının ve yayımlarının yansızlığına gölge düşürecektir.
İncelenen yasanın gerekçesinde belirtilen sorunun, yalnızca Bilim Kurulu Başkanlığına bir
kezlik doğrudan Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca atama yapılmasıyla; bir başka
deyişle, incelenen yasa ile getirilen geçici 3 üncü maddenin ikinci fıkra kuralının korunmasıyla
çözülmesi olanaklıdır.
Yukarıda açıklanan gerekçelerle yayımlanması uygun görülmeyen 5001 sayılı "Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik
89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.
Ahmet Necdet Sezer
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım :
IV.- ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
].- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma
Kurulu önerisi
Danışma Kurulu Önerisi
No:53

Tarihi ;2.12.2003

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 21 in
ci sırasında yer alan, 267 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 4 üncü sırasında
yer alan 94'e 1 inci ek sıra sayılı, 5 inci sırasında yer alan 212 sıra sayılı, 6 ncı sırasında yer alan
216 sıra sayılı, 7 nci sırasında yer alan 217 sıra sayılı, 8 inci sırasında yer alan 218 sıra sayılı, 9 un
cu sırasında yer alan 219 sıra sayılı, 10 uncu sırasında yer alan 238 ve 11 inci sırasında yer alan 239
sıra sayılı kanun tasarılarının, bu kısmın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sıralarına, 42 nci sırada yer
alan 288 sıra sayılı kanun tasarısının ise 13 üncü sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna
göre teselsül ettirilmesi, bugünkü birleşimde gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması
Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 1 inci ve 9 uncu sırasındaki işlerin birlikte yapılacak
görüşmelerinin bitimine kadar, 3.12.2003 Çarşamba günkü birleşimde ise 239 sıra sayılı kanun
tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 4.12.2003 Perşembe günkü birleşimde de 288 sıra sayılı
kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, çalışma sürelerinin uzatılmasının, Genel Kurulun
onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.
Bülent Arınç
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Faruk Çelik

Haluk Koç

AK Parti Grubu Başkanvekili

CHP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN - Teşekkür ederim.
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Öneri hakkında söz talebi yoktur.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.
V.- SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

/.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
Kâtip Üyemizin bundan sonraki sunumlarını oturduğu yerden yapması hususunu oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sözlü soru önergemin Millî Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından cevap
landırılması için gereğini arz ederim.
Naci Aslan
Ağrı
Her ilde faaliyette bulunan öğretmenevleri, öğretmenlerimizin konaklaması için düşünülmüş
tür; ancak, Başkent Öğretmenevinin ücreti çok yüksek olduğundan, öğretmenlerimiz maddî yeter
sizlik nedeniyle ara sokaklardaki çok kötü otellerde kalmak zorunda kalıyorlar. Ne acıdır ki, öğret
men adıyla tabelası yazılı olan yerde başkaları konaklıyor.
Sayın Bakanım, bu durumda öğretmenlerin, öğretmenevi adını taşıyan, kendilerine hizmet ver
mesini umdukları bu yerde konaklayabilmeleri için ücretlerin uygun bir hale getirilmesi sağlanacak
mı?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Ağrı Milletvekili Sayın Naci Aslan'ın, Başkent Oğretmeneviyle ilgili olarak sormuş olduğu soruya
cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, öğretmenevleri, özellikle öğretmen ve öğretmen
ailelerinin dayanışmaları ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulmuş olan tesislerdir. Ben,
bu soru vesilesiyle, öğretmenevlerimizle ilgili olarak, hem Yüce Meclisi hem de kamuoyunu bil
gilendirmek istiyorum.
Türkiye çapında 823 öğretmenevimiz bulunmaktadır. Bunun, 649 adedi, aynı zamanda yataklı
hizmet vermektedir; 174 tanesi, öğretmen lokali diyebileceğimiz, yataklı hizmetin dışındaki hizmet
lere tahsis edilmiş olan öğretmenevleridir. Ayrıca, sahillerde, tatil köyü diyebileceğimiz 9 tane sos
yal tesisimiz mevcuttur. Alınan bir kararla, öğretmenevlerinin de özelleştirme kapsamına alınması
sağlanmış; ancak, Sayın Başbakanımızla ve Sayın Maliye Bakanımızla yaptığımız görüşmeler
neticesinde, sahillerde bulunan tatil köyü veya tatil kampı diyebileceğimiz 9 sosyal tesisin dışındaki
diğer öğretmenevlerimizin satılmaması, özelleştirme kapsamından çıkarılması temin edilmiştir.
Sayın Aslan'ın iddia ettiği gibi, Ankara Başkent Öğretmenevinde öğretmenlerin dışındaki in
sanların çoğunlukla ve yoğunlukla yararlandığı şeklindeki iddia doğru değildir. Ben, 1993 yılından
itibaren bu öğretmenevimizden kimlerin yararlandığını ve hangi oranda yararlandığını sizlere ilet
mek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, 1993 yılında, bakan oluruyla, bu öğretmenevimiz diğer öğretmenevlerinden
farklı bir statüye kavuşturulmuştur; dönersermayeli hale getirilmiştir; adı da "Başkent Öğretmenevi
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ve Akşam Sanat Okulu" olarak değiştirilmiştir. Bildiğiniz gibi, dönersermayeye tabi olunca, bu
tesisimiz, yüzde 18 KDV ödemektedir, yüzde 10 peşin vergi ödemektedir, yüzde 1 Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna pay ayrılmaktadır; yani, normal bir dönersermayeli işletme nasıl
işliyorsa, Başkent Öğretmenevimiz de o şekilde işlemektedir ve Başkent Öğretmenevi, eğer, son
yılların hesaplarını çıkarırsanız, mesela, 2002 yılında, devlete, aşağı yukarı 1 trilyon civarında da
Kurumlar Vergisi ödemiştir. Ayrıca, Türkiye çapındaki bütün öğretmenevlerimizde 6 000 işçi çalış
tırılmaktadır. Bu, istihdam açısından son derece önemli bir şeydir. Hiçbir öğretmenevimize, büt
çeden, genel bütçeden veya katma bütçeden, bir ödenek ayrılmamaktadır; tadilat ve tamirat gerek
tiği zamanlarda bile, öğretmenevleri kendi yağlarıyla kavrulmak durumundadır. Dolayısıyla, öğretmenevlerimizin yaşaması, var olması, öğretmenlerimize hizmet etmesi, aslında, bütçemize ciddî bir
yük getirmemektedir.
Başkent Öğretmenevinden, 1993 yılından 2003 yılının kasım ayı sonu itibariyle, 1 429 660 kişi
yararlanmıştır; bunun, 935 384'ü Millî Eğitim Bakanlığı mensubudur, öğretmenler ve öğretmen
aileleridir; 282 872 kişisi diğer kamu kurumlarında çalışan kamu görevlileridir ve 211 404 kişisi de
üçüncü şahıslar diyebileceğimiz kişilerdir. Başkent Öğretmenevindeki ücret uygulaması da, Millî
Eğitim Bakanlığı mensuplarına, yani, öğretmenlerimize, onların eş ve çocuklarına, diğer kamu per
soneline ve üçüncü şahıslara göre farklı uygulanmaktadır. Mesela, şu anda, dört yıldızlı otel
kalitesinde olan Başkent Öğretmenevinde, öğretmenlerimiz günlük 15 500 000 liraya kalırken,
diğer kamu çalışanları 21 000 000 lira ödemekte ve üçüncü şahıslar dediğimiz kişiler ise 24 000 000
Türk Lirası ödemektedirler.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, öğretmenevlerindeki fiyatları diğer kamu kuruluşlarının misafırhaneleriyle, sosyal tesisleriyle karşılaştırdıkları
zaman, öğretmenlerimizin haklı bir serzenişi ortaya çıkmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
gibi, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi, MTA gibi, Tekel
gibi, orduevleri gibi veya polisevleri gibi sosyal tesislerin fiyatları öğretmenevlerine göre çok daha
düşüktür; çünkü, hem bunların sayıları daha azdır hem de bunlar genellikle o kurumların bütçesiy
le desteklenmektedir, hemen hemen her türlü masrafı, her türlü cari masrafı ilgili kuruluşlar tarafın
dan ödenmektedir. Dolayısıyla, farklı isimler altında bu misafirhaneleri, sosyal tesisleri destek
lemek üzere ilgili kurumların bütçelerine para konduğu için, oradaki ücretler çok daha düşük
kalabilmektedir; ama öğretmenevlerimizin hem sayısının çok fazla olması... Biraz önce rakamları
verdim, işte 9 sosyal tesisimizle birlikte aşağı yukarı 832 rakamına varan öğretmenevimiz mevcut
tur ve tekrar ifade edeyim, öğretmenevlerimiz kendi yağıyla kavrulmaktadır ve kendi tamiratlarını,
kendi onarımlarını bile kendileri yapmaktadırlar; ama Sayın Aslan'ın belki haklı olduğu bir taraf
vardır, öğretmenlerimize keşke çok daha iyi şartlarda sosyal tesisler hazırlayabilsek, onların mas
raflarını bütçeden karşılayabilsek; ama, imkânlarımız maalesef buna elvermemektedir.
Hatta şunu da söyleyeyim, öğretmenevlerimizin bir kısmı bütçe kaynaklarıyla programa
konularak yapılmıştır, ama önemli bir kısmı da işadamlarımızın, hayırseverlerimizin destekleriyle,
katkılarıyla veya tamamen onlar tarafından inşa edilmiştir. Mesela, İstanbul'da 18 tane öğret
menevimiz vardır, bunların çoğunluğu hayırseverler tarafından yapılmıştır, çok az bir kısmı devlet
tarafından yapılmıştır, bunun da bilinmesini istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye çapında öğretmenevlerimizin özellikle daha modern bir işlet
mecilik anlayışıyla işletilmesi için, fiyatlarının düşürülebilecek minimum noktalara düşürülebilmesi
için, Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu, sonuçlandığı zaman, öğretmenlerimizin
de lehine bir durum oluşturacaktır.
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Böyle bir soruyu sorduğu için ve bu vesileyle bana sizleri bilgilendirme fırsatı verdiği için, Ağ
rı Milletvekilimiz Sayın Naci Aslan'a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Öğretmenler Günü kutlaması, maalesef, bayramdan hemen önce, arife gününe geldiği için
yapılamamıştı. Biz, 9 Aralıkta, Şûra Salonunda kutlama yapacağız. Ben, bu vesileyle, bu kut
lamalara bütün milletvekili arkadaşlarımı da davet etmek istiyorum ve bir kez daha bütün öğretmen
lerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
NACİ ASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Aslan, buyurun.
NACİ ASLAN (Ağrı) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; geçmiş ramazan
bayramınızı yürekten kutluyorum, bir üzüntümü de ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım üniver
sitede öğretim görevlisi, üniversite hocası, ben de lise matematik öğretmeniyim. Sayın Bakan, kür
süde "Sayın Aslan'ın söyledikleri doğru değil" dedi; yani, Sayın Aslan yalan söylüyor... Bir defa, bu
üzüntümü belirtmek istiyorum; bir.
İkinci olarak, ben, ilk milletvekili seçilip geldiğim zaman, iki ay öğretmenevinde kaldım. Ar
kadaşlar, samimiyetle söylüyorum, kapıda BMW'ler, 320 Mercedesler... En üstün tabakanın, şaşaalı
olarak orada kaldıklarını ve orada kalırlarken de, öğretmenin oradaki misyonunu ve kişiliğini
ezecek tarzda davranışları olduğunu gördüm. Bu, bir tespittir, yaşanmıştır.
Şimdi, parasal gücü yüksek olan insanların eğitim kadrosuna nasıl baktığı hepinizin
malumudur. "Öğretmenevi" diyoruz; ev nedir; insanın en kutsal mekânıdır; yani, insan, içinde
yaşadığı toplumun önünde yapamayacağı davranışları, hareketleri rahatlıkla kendi evinde yapar. Bu
nedenle, oraya asılan tabelada "Başkent Öğretmenevi" diye yazar. O zaman, onu "Başkent Palas"
diye değiştirelim; bu iki.
Bir diğer konu; ben, bu soruyu daha önceki Millî Eğitim Bakanımız Sayın Erkan Mumcu
Beyefendiye sormuştum; üzerinden bir yıl geçti, bugün ancak sıra geldi. Benim buradaki amacım,
hükümeti veya Bakanlığımızı eleştirme veya kötüleme noktasında değil, mağdur olan öğretmen
lerimize nasıl bir katkı koyabiliriz noktasındadır. Bir öğretmenimiz, Başkente, diyelim, doğudan,
güneydoğudan, uzak yerlerden geldiği zaman, nasıl onurlu bir mekânda kalabileceğidir, bunun
maddî temeldeki tespitini yapmıştım. Örneğin, benim orada kaldığım zaman, hesapladım, 15 000
000 lira yatak, 2 500 000 lira kahvaltı, 6 500 000'er liradan 13 000 000 lira da öğle ve akşam yemek
paraları olmak üzere, toplam 31 000 000 lira civarında bir para ediyordu. 4 kişilik bir ailenin burada
10 gün kaldığını düşünürsek, toplam 1 200 000 000 lira ediyordu. Benim buradaki amacım, her ne
kadar Millî Eğitim Bakanlığı ödeneklerinden bir katkı yoksa da, Sayın Bakanımızın buna bir for
mül bularak, öğretmenlerimizin orada biraz daha ucuz bir fiyata kalmalarının temini yönündeydi.
Sayın Bakan bu konuda bilgi verdi; teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanımdan bir şey daha rica ediyorum; kendilerinin, öğretmenevlerinin özelleştirilmesi
bakımından, Başbakanımız nezdinde ve Maliye Bakanımız nezdinde yapmış olduğu girişimlerden
ötürü teşekkür ediyorum; ama, Sayın Bakanımız, keşke o 9 tane sosyal tesisimizi de kurtar ab il şey
di; çünkü, öğretmenin de eğlenmeye, dinlenmeye ve gerçekten insanca yaşamaya hakkı vardır. İn
şallah, Sayın Bakanımızın bu konudaki gayretleri devam eder.
Bir diğer konu, Ağrı'da başarılı öğrenciler beni ziyaret ettiklerinde "biz, Ağrı'da, matematik
dalında çok yüksek zekâya sahibiz, fen lisesi istiyoruz. Bunu Millî Eğitim Bakanımıza söyleyin"
dediler. Bu konuyu da kendilerine arz ediyorum.
Diğer taraftan, doğu ve güneydoğuda, özellikle doğuda, büyük metropollerde okuyan öğren
cilerimizin maddî sıkıntısı had safhadadır. Öyle öğrencimiz var ki, 50 000 000 lirayla geçinmek
zorunda. Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı vasıtasıyla, Doğu Anadoludaki yüksek tahsilde okuyan öğ
rencilere bir kontenjan ayrılması Sayın Bakanımızdan dileğimdir.
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Arz ediyor, saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslan.
Sayın Bakanım, buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
biraz önce Ağrı Milletvekilimiz Sayın Naci Aslan'nın sormuş olduğu soruya verdiğim cevapta, söz
lü cevaplandırılmak üzere vermiş olduğu soru önergesinde ortaya koyduğu iddianın çok da gerçeği
yansıtmadığını söyledim. Meclis zabıtları buradadır, alınabilir. Benim aldığım terbiye, yasama ter
biyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı olan saygım, halkın vekillerine karşı olan saygım, bir
milletvekili arkadaşıma "yalan söylüyorsun" gibi bir ithamı yapmama her zaman engeldir; bunu as
la yapmam. Kesinlikle, böyle bir şey demedim.
Bakın, siz bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Sözlü soru önergenizi arkadaşlarımızın huzurunda
bir kez daha okumak istiyorum:
"Başkent Öğretmenevinin ücreti çok yüksek olduğundan, öğretmenlerimiz maddî yetersizlik
nedeniyle ara sokaklardaki çok kötü otellerde kalmak zorunda kalıyorlar.
Sayın Bakanım, bu durumda öğretmenlerin, öğretmenevi adını taşıyan, kendilerine hizmet ver
mesini umdukları bu yerde konaklayabilmeleri için ücretlerin uygun bir hale getirilmesi sağlanacak
mı?"
Ben de zatıâlinize verdiğim cevapta dedim ki: "Öğretmenlerimizden alınan ücret ile üçüncü
şahıslardan alınan ücretler arasında çok ciddî bir farklılık vardır. Kaldı ki, 1993'ten bu yana, burada,
yaklaşık 1 429 000 insan kalmıştır. Bunun yaklaşık 935 000'i öğretmenlerimiz ve onların yakınları,
aileleridir."
"Gerçeği yansıtmamaktadır" derken, kastettiğim budur; yoksa, zatıâlinizi tekzip etmek veya
sizi yalancılıkla itham etmek gibi bir niyetim kesinlikle yoktu; olamaz da.
Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Soru önergesi cevaplandırılmıştır.
2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/291) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.
Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından. İçtüzüğün 98 inci maddesinin son
fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilmiş ve gündemden çıkarılmıştır.
İçtüzük gereği Sayın Başoğlu'na söz veriyorum.
Sayın Başoğlu, buyurun.
Süreniz 5 dakikadır.
ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; ülkemizdeki muh
temel Amerikan askeri varlığıyla ve ilgili izinleriyle alakalı olarak vermiş olduğum, şubat ayından
beri cevaplanmayan soru önergesi için huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selam
lıyorum.
Sözlerime başlamadan evvel, tüm ulusumuzun ve Meclisimizin geçmiş bayramını, ayrıca, öğ
retmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Geçtiğimiz haftalarda, iki sinagogumuza ve İs
tanbul'un diğer semtlerine yapılan terörist saldırıları şiddetle kınıyor, dünyanın neresinde ve her
kime karşı yapılırsa yapılsın, bu tür saldırıları yapan ve yaptıranların. Tanrı'nın gazabının üzerlerine
olmasını diliyorum.
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Saygıdeğer vekiller, müsaadenizle, bu soru önergesini iki boyutuyla sizlere arz etmeye
çalışacağım; birincisi, Meclis kararı olmadan yabancı askerlerin ülke topraklarına gelişi, ikincisi de
soru önergelerinin cevaplandırılmasındaki gecikmeler yönüyle olacaktır.
Herkesin çok iyi hatırladığı gibi, geçen sene şubat ayları itibariyle, Türkiye, Meclisi ve tüm
sivil toplum örgütleriyle birlikte, Amerikan askerlerinin ülkemize gelişine izin verecek tezkerelerin
tartışmalarını yaşıyordu. İşte, bu esnada, biz, soru önergemizi ilgili birimlere yönelttik. Zira, tüm
Türkiye bu tartışmaları yaşarken, henüz tezkere Meclise dahi gelmemişken, ulusal irademizi ve
onurumuzu hiçe sayan işlere mahal verildi. Ülkemizde, Amerikan ordusu tarlalar kiralamaya baş
ladı, İskenderun Limanına, silah, mühimmat ve teçhizat boşaltıldı. Limanı incelemeye giden bu top
rağın sakinleri, hem de sahipleri hem de milletin vekilleri limana alınmayarak, kovuldular.
Bir ülkenin topraklarına, o milletin iradesine başvurmadan -dost bile olsa- girilebilir miydi
değerli milletvekilleri; bu bir savaş sebebi değil miydi. Bir ülkenin, başka bir ülkenin askerlerini
topraklarına davet etmesi, o ülkenin oynayabileceği en riskli kumar, alabileceği en büyük risk değil
miydi değerli milletvekilleri. Tarih, bunların örnekleriyle dolu değil miydi. Rusların, Osmanlı'ya,
Kavalalı Mehmet Ali Paşa için yardıma gelişinin maliyetini herkes ne çabuk unuttu. Yine, kom
şumuz, dostumuz Azerbaycan, Osmanlıya güya yardıma gelen Rus askerlerine topraklarını aç
masıyla bağımsızlığını kaybetmemiş miydi.
Saygıdeğer milletvekilleri, bireyler, hatta liderler hata yapabilirler. Bizlerin bu yüce çatı altın
daki vazifesi, bu hataları bulmak, onarmak, gerektiğinde onlara mâni olmaktır. Bu çatı, demokratik
sistemin bir anahtarıdır; zira, burası, onurun, şahsiyetin ve de her şeyden önce, teslim almış ol
duğumuz şehitlerin abidesi bir milletin meclisidir.
Meclisin bir daha böyle bir olayla karşılaşmaması, hepimizin en büyük dileği ve temennisidir.
Yüce Yaratıcı, bu devletin ve milletin menfaatları için, hepimize, ufkunötesini görebilecek kabiliyet
ve güç versin.
Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi de, biraz, soru önergelerimizin geçötesi cevaplanmasıyla il
gili görüşlerimi arz etmek istiyorum.
Hepinizin bildiği gibi ve bu soru önergesini şubat ayında veren bir kişi olarak benim de farkın
da olduğum gibi, bu soru önergesi, anlam ve ehemmiyetini yitirmişti; zira, şubat ayından beri,
hükümetimiz tarafından cevaplandırılamamış, bu esnada da Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı istila
etmiş ve gözlerini, yöredeki ikinci bir ülkeye çevirmişti. Hatta, geçtiğimiz haftalar itibariyle,
hepinizin de gözlediğiniz gibi, bu ikinci ülke için de, yöredeki başka bir ülkeye, yavaş yavaş ısıttır
ma turları da attırılmaya başlandı. Şimdi, biz, Amerika'nın gözlerini dikmiş olduğu bu ikinci ülke
için hükümetimize bir soru önergesi daha versek; acaba, hükümetimiz, Amerika, bu ikinci ülkenin
de işini bitirip, gözlerini yöredeki üçüncü bir ülkeye çevirdikten sonra mı dönüp bizlere cevap
verecektir?
Değerli milletvekilleri, geçen haftalarda, bir milletvekili arkadaşımızla beraber, Avrupa'nın çok
küçük bir ülkesinde tarım bakanını ziyaret etmek için müracaatta bulunduk. Günlerden cuma oluşu,
ilgili meclisin sabah saat 09.00'dan, akşam 18.00'e kadar meclis denetim faaliyetleri içerisinde
bulunduğundan ötürü, maalesef, bizim de saygı duyacağımız, hatta imreneceğimiz bir şekilde,
talebimiz kabul görmedi.
Şimdi, sorumuz ve merakımız şu: Acaba, hükümetimiz, Meclisimizin denetim çalışmalarını
kasıtlı olarak mı bloke etmek istiyor; değilse, Meclisimizin denetim çalışmaları ne zaman kesintisiz
olarak devreye girecektir? Hatta, yetmeyen denetim çalışmalarının saatlerinin uzatılması düşünül
mekte midir?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun...
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ATİLLA BAŞOGLU (Devamla) - Bu Meclisin üyeleri, ne zaman, sürpriz gündem maddeleriy
le karşılaşmayı ummadan, planlı ve programlı bir şekilde Meclislerine gelip gidebileceklerdir?
Değerli milletvekilleri, izlediğiniz gibi, şu an itibariyle, Meclis denetim gündemini 500 adet
soru önergesi doldurmuş bulunmaktadır. Bunların hepsinin cevaplanması için çok uzun bir süreye
ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu süre zarfında, benim soru önergemin başına geldiği gibi, sizlerin de
soru önergelerinizin cevaplanması sırasında, soru önergeleriniz anlamını, ehemmiyetini, hatta ak
tüalitesini kaybedecektir. İşte, bu sorunların ortadan kaldırılması için, hükümet üyelerimizin bir
önerileri varsa, buna açık olduğumuzu; ama, Meclisin denetim faaliyetlerinin önünün açılmasının
da, demokrasi adına bir gereklilik olduğunu ilgililerin bilgilerine arz eder, hepinizi saygılarımla
selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başoğlu.
3.- 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) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.
Bu önerge 3 birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık
rası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.
Sayın Başoğlu, konuşacak mısınız efendim?
ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Evet, Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun.
Süreniz 5 dakikadır.
ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekillerini; komşumuz
Suriye'nin İskenderun ve Hatay'ı sınırlarında göstermesiyle alakalı olarak vermiş olduğum, şubat
ayından beri cevaplanmayan soru önergem için huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Bu yüce çatı altına gelene kadar muhtelif dış seyahatler, fuarlar ve sergiler sebebiyle, zaman
zaman, yurt dışında buna benzer müessif olaylarla karşılaşan ve her defasında da şahsımız olarak
gerekli müdafaaları yaparken de, yine, her defasında da devletimizin ilgili birimlerinin vurdumduy
mazlığını yaşayan birisi olarak, devletimize ve milletimize karşı yapılan bu terbiyesizliklere ne
zaman, ama, aynı tarzda ve onların sivil yönetimlerini örgütleyip yönlendirdikleri şekilleriyle biz
ler de kendi sivil yönetimlerimizi örgütleyip yönlendirerek, ne zaman, gereğinde mukabele için
hazır olacağız değerli milletvekilleri?
Evet, değerli milletvekilleri, ne yazık ki, komşumuz Suriye, yine, Hatay ve İskenderun'u top
raklarında gösteren bir haritayı Paris Dünya Ticaret Fuarında dağıtmıştır. Bu tarz saldırılara ilk
muhatap olmadığımız gibi, korkarız ki, böyle mülayim dışpolitikalar izlendiği takdirde, bu, sonun
cu da olmayacaktır.
Değerli milletvekilleri, 15 Mart 1923 tarihinde Adanamıza gelen Ulu Önder Atatürk kendisini
karşılayan muazzam kalabalığın arasında iki hanım kızımızın, Hatay ve İskenderun'u temsilen, hıç
kırarak "bizi de kurtar" dediklerine şahit olur. Onların bu sözlerine karşılık Ulu Önder Atatürk'ün
dudaklarından dökülenler ise "kırk asırlık Türk yurdu yabancıların elinde kalamaz" şeklindedir.
O'nun, ufku açık, dirayetli politikaları gerçekten de Hatay'ı kimselerin eline bırakmamış, daha son
raki yıllarda da kendi halkının hür iradesiyle, Hatayımızı, çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cum
huriyetinin bir parçası yapmıştır.
Bütün bu sosyolojik gerçeklere rağmen, bu hür iradeye rağmen, bu uluslararası hukuk ve meş
ruiyete rağmen, maalesef, komşumuz Suriye, yıllardır uluslararası platformlarda, Hatay'ı ve İsken-470-
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derun'u topraklarında gösteren haritaları dağıtmakta ısrar etmekte ve bu konuları uluslararası plat
formlarda sıcak tutma gayreti içerisinde bulunmaktadır.
Büyüklerimiz ne güzel söylemişler "kişi haddin bilmek gibi irfan olamaz" diye. Ne güzel bir
söylem... Onların hadlerini bilmedikleri kesin; ama, herhalde, bizler de kim olduğumuzu unutmuşuz
ki, dünün Osmanlı vilayetinin bebelerine, enformasyon bakanlarına "Suriye, Hatay'dan vazgeç
meyecektir; Hatay, hiçbir ödün veremeyeceğimiz ulusal bir meselemizdir" deyip,
www.suriyeturizm.org internet kanalından, web sayfalarından, şu elimde görmüş olduğunuz, arzu
ettiğinizde sizlerin de uzanıp alabileceğiniz bu haritaları bütün dünyaya sunabilme cesaretini
bulabilmekteler.
Değerli milletvekilleri, komşumuz Suriye, acaba bu cesareti kimden almaktadır, nereden bul
maktadır; tabiî ki, son elli yıldır bizleri idare edenlerden. Böyle durumlarda bir devletin nasıl idare
edilebileceğini gösterir yakın bir tarih olayıyla, müsaadenizle, hafızalarınızı tazelemek istiyorum.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarıdır. Komşumuz Rusya'da Stalin işbaşına geçmiş ve devrim kut
lamaları yapılmaktadır. Bu kutlamalar esnasında, Stalin, oldukça seviyesiz, haddini aşan bir beyanat
ta bulunur ve aynen şöyle der: "Bütün Rus Halkı bilmelidir ki, Ruslar, Kars'ı, Ardahan'ı ve Boğaz
ları almaktan vazgeçmemişlerdir, geçmeyeceklerdir. Kısa bir zaman içerisinde bu konuda sizlere
müjdemiz olacaktır." Bu esnada, Ankara Sovyet Büyükelçiliğinde de devrim kutlamaları devam et
mektedir ve bir müddet sonra, Stalin'in bu mesajı, Atatürk'ün masasına, gece saat 12'den sonra ulaş
tırılır. Gerekli tercümeler yapılır. Atatürk hiddetle sofrasını terk eder ve maiyetine "derhal Sovyet
Büyükelçiliğine hareket ediyoruz" der. Devletin bürokratları "aman Paşam, nasıl olur; siz, devlet
büyüğüsünüz, protokol vesaire..." derken, Atatürk hiddetle, bunları söyleyenlere döner ve aynen şöy
le söyler: "Çocuk!.. Adam vatanımın toprağından bir parça istiyor; sen bana devletin protokolünden
bahsediyorsun!" Ve maiyetiyle bir müddet sonra Sovyet Büyükelçiliğine vâsıl olunur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ATİLLA BAŞOGLU (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım.
BAŞKAN - Buyurun, devam edin.
ATİLLA BAŞOGLU (Devamla) - O günkü Sovyet Büyükelçisi, Özbek orijinli Sayın Karahan
Beydir; Atatürk'ün yakın dostu ve arkadaşıdır; Atatürk'ü kapıda karşılar. Atatürk, Stalin'in bu
beyanatından haberdar olup olmadığını sorar. Tabiî ki haberdardırlar ve Karahan Bey, utana sıkıla
beyanatı buldurur; tekrar tercüme edilir ve yapılan tercümenin Atatürk'e yapılan tercümeyle bire bir
olduğu görülür. Bunun üzerine, Atatürk, yakın dostu Karahan Beye dönerek şöyle der: "Şimdi
Stalin'i bulduracaksın Karahan. Beyanatından vazgeçip geçmediğini soracaksın; Başbakanın, tükür
düğünü yalayacak; yalamazsa ben ne yapacağımı bilirim. Bu cevap, bu gece gelecek. Gelmezse, El
çiliğinizden dışarıya adımımı atmam. İstemediğim gibi gelirse de, biliniz ki, buradan çıkar, Sovyet
sınırına giderim."
Saygıdeğer milletvekillerini, içerisinden nice Atatürklerin çıkacağı Yüce Meclisin üyeleri; iş
te lider, işte Atatürk. Biraz yolunda olsaydık eğer, Allah'ın conileri Mehmetçiğimizin kafasına çuval
geçirebilirler miydi acaba?!
Hepinizi, vicdanlarınızla baş başa bırakıyor, en derin saygılarımla selamlıyorum. (CHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başoğlu.
4.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot bölge
seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
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Soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından sözlü olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
Hüseyin Ekmekcioğlu
Antalya
1- Yapı denetim kuruluşlarının pilot bölge seçiminde hangi kıstaslara bakılmıştır?
2- Afyon, Burdur ve Erzincan gibi deprem yaşamış illerimiz neden pilot bölge seçilmemiştir?
3- Yapı denetim kurumları sadece kâğıt üzerinde olup gerçekte inşaatlarda bu tür bir uy
gulamanın olmadığı görülmektedir. Yapı denetim nedeniyle inşaat maliyetleri önemli ölçüde art
makta, bu da inşaat kalitesini düşürmektedir. Yapı denetim kuruluşlarının kaldırılıp bu görevin
belediyelere verilmesini düşünüyor musunuz?
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, yapı denetim kuruluşları hakkında Bakan
lığımıza yöneltmiş olduğu sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulunmaktayım; bu
vesileyle, Yüce Meclisimizin siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.
Pilot il uygulaması, il bazında değerlendirilmiştir. Pilot il seçiminde, Türkiye genelinde her
bölgeden bir ili, öncelikli olarak birinci derecede deprem bölgesinde bulunan illeri, son bir yıl
içerisinde en fazla yapı ruhsatı verilen illeri, teknik personeli bulunan illeri kapsaması ilke olarak
benimsenmiştir.
Afyon, Burdur İlleri, gerek 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede ve gerekse 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununda pilot iller arasında yer almamıştır; belir
lediğimiz kriterlere uyan Denizli İli bu illerin çevre ili olduğundan, pilot iller kapsamına alınmamış
tır. Erzincan İli, 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan 27
pilot il içerisinde yer almıştır; ancak, bu ilde yapı denetim kuruluşu kurulmadığından, 4708 sayılı
Kanun hazırlanırken pilot iller içerisinden çıkarılmıştır.
İmar Kanununun 28 ve 38 inci maddelerince yapının fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından sorumlu olan teknik uygulama elemanlarının fennî sorumluluk görevlerini gerektiği
gibi yapmamaları, belediyelerin bugünkü teknik eleman durumları dikkate alındığında denetim
görevlerini gerektiği gibi yapamamaları, ülkemizde son depremlerde meydana gelen can ve mal
kayıplarının yüksek olması, bunun da bina kalitesinin düşüklüğünden olduğunun anlaşılması
üzerine, yeni bir denetim sistemi oluşturulması amacıyla Yapı Denetim Kanunu çıkarılmıştır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Ekmekcioğlu, buyurun.
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın milletvekilleri, bir noktaya dikkatinizi çekmek
istiyorum. Her ölçekte ve her nitelikte yapının, aynı nitelik ve aynı nicelikte kuruluşlarca denetlen
mesi doğru bir yaklaşım değildir; yani, yapının cinsine göre denetim kuruluşu geliştirilmeli, her
kuruluş uzmanlaştığı alanda denetim yapmalıdır. Yeni düzenlemelerle, bu farklılığı dikkate alan,
gerçekçi bir sistem kurulmalıdır.
Yapı denetiminin maliyetleri de çok önemli bir husustur. Örneğin, bir devlet memuru düşünün,
ailesinden kalan 400-500 metrekarelik küçük bir arsaya başını sokabilecek bir ev yapmak istiyor.
Zaten inşaatın maliyetini zor karşılayabilecek olan bu kişinin, milyarlarca lirayı denetim maliyeti
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olarak vermesi, müteahhit karnesi olan birine bir o kadar da para vermesi mantıklı mıdır, adil midir;
sizlerin takdirlerine bırakıyorum. Yirmibeş otuz yıl çalışıp, 15 milyar, 20 milyar emekli ikramiyesi
alacak bir memurun bu işin altından kalkabilmesi mümkün müdür?!
Yasalarımızda hâlâ açık bir "müteahhit" tanımı yoktur. Artık, müteahhitlik mesleğine, teknik
bir denetim ve kural getirilsin sayın milletvekilleri. Her isteyen, her parası olan bu yaşamsal hizmeti
yüklenemesin. Müteahhitlik sistemi ayrıntılı olarak tanımlanmalı, bu tanımlarla ilgili yasal düzen
lemeler yapılmalıdır.
Maliyet artışını göz önüne alırsak, denetim, bence, karkas aşamasında son bulmalıdır.
Denetimin, binanın kapısı, penceresi, boyasıyla değil, dayanıklılığıyla ilgili olması gerektiğini
düşünüyorum. Zaten, bu kuruluşlar, bu tip denetimlere en fazla iki yıl garanti vermektedir. Kaldı ki,
binanın, kısa sürede, kapısı, penceresi çürümez, sıvası, boyası dökülmez.
Bu sorunları dile getiriyorum; hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Ekmekcioğlu, teşekkür ediyorum.
Soru önergesi cevaplandırılmıştır.
5.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in
cevabı
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
Soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün 96 ncı maddesine göre sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Nail Kamacı
Antalya
Antalya'nın Finike Ovasındaki narenciye bahçelerinin, Danıştay 6. Dairesinin 30.1.1999 gün
lü, 1989/3369 esas, 1992/46 sayılı kararıyla "tarımsal niteliği yüksek narenciye bahçeleri" olarak
saptandığı bilinmesine rağmen, Sahilkent Belediyesi tarafından toptancı hali yapmak adına 700
dönümlük narenciye bahçeleri imara açılmakta, tarım alanları, çarpık yapılaşma ve rant adına beton
yığınlarına feda edilmektedir.
1- Tarımsal niteliği yüksek narenciye bahçelerinin imara açılmasını uygun buluyor musunuz?
2- Bölge üreticilerimizin mağduriyetini nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz?
BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun.
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Antalya Milletvekili Sayın Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılması hakkında,
Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulunmak
tayım.
a) Söz konusu Sahilkent Belediyesi Antalya Finike imar planlama çalışmalarının Bakan
lığımızı ilgilendiren tarafı, çevre düzeni planıyla ilgili kısmıdır. Anılan bölgede hazırlanan 1/25 000
ölçekli çevre düzeni planı Bakanlığımızca 1992 yılında onaylanmıştır.
b) Şikâyete konu olan saha, toptancı hal alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu plan,
belediyesinin ve ilgili kurumların olumlu görüşleri alınarak ve ayrıca, yerleşmenin uzun dönemde
ortaya çıkacak ihtiyaçları da dikkate alınarak hazırlanmıştır. Planla önerilen toptancı hal alanıyla
bölgedeki narenciye bahçelerinin ürünlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
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c) Söz konusu plana ilişkin Danıştay 6. Dairede açılmış bulunan dava halen devam etmektedir.
Bakanlığımız, konuyla ilgili bilgi ve belgeleri Danıştaya intikal ettirmiştir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Kamacı, buyurun.
NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Sayın Bakana
teşekkür etmek isterim; ancak, bu soru önergemi, yaklaşık dokuz ay önce, Meclis Başkanlığı
kanalıyla Bayındırlık ve İskân Bakanına sundum. Şimdi, Sayın Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in
söylemiyle, soruşturulan bir devlet oluyoruz; ama, sekiz ay gibi bir süre geçiyor, bir milletvekilinin
sorusunun cevabı ancak geliyor. Ben, şimdiye kadar bana ulaştırılan yazılı cevapları aldığım zaman,
hemen soru önergemi geri çektim. Buna rağmen, böyle bir cevabı sekiz aydır bekliyorum.
Sayın Bakan "narenciye ürünlerinin değerlendirilmesi açısından hal yapılıyor" diyor, doğrudur;
ama, eğer, bu narenciye bahçeleri imara açılırsa, böyle hal kompleksleri açılırsa, narenciye top
layacak bahçe de kalmayacak ortada. O anlamda, benim önerim şu: Bu bölgede, kıraç alanlar var,
devletin elinde hazine arazileri var. Bu portakal bahçeleri söküleceğine -ki, Finike portakalı, dün
yada, en önemli, meşhur bir portakaldır- onun yerine, devletin elinde bulunan hazine arazilerine
sosyal donatı alanlarının yapılması daha uygun olmaz mıydı; bunu yapmanızda fayda var diye
düşünüyorum. Bu bahçeler sökülmesin; çünkü, ileride, bu bahçeleri çocuklarımıza da gös
teremeyecek duruma geleceğiz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kamacı.
Soru önergesi cevaplandırılmıştır.
6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304)
ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
Soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın tarafından sözlü olarak
cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 11.3.2003
Ensar Öğüt
Ardahan
1.- Ülkemizde yaşayan insanlarımızın yüzde 99 civarı Müslüman kesimden oluşmaktadır; an
cak, Müslüman kesimden Alevî mezhebine mensup olan insanlarımız, büyük bir kesimi oluştur
malarına rağmen, istedikleri gibi ibadet edememektedirler. Alevî kesimin özgürce ibadet edebil
meleri için, bütçeden ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz?
2.- Diyanet İşleri Başkanlığına 778 trilyon civarında bütçe ayrılmıştır. Bu bütçeden, ülkemiz
de yaşayan farklı inanç gruplarına ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz?
3.- Diyanet İşleri Başkanlığı, bir bütün olan İslam Dinini temsil etmektedir. Diyanet İşleri kad
rosunda, farklı inanç yapısına sahip insanlarımızdan kadrolu çalışanlar var mıdır?
BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun.
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
hepinizi saygıyla selamlıyor, Ensar Öğüt Beye de, bu soru önergesini verdiği için teşekkür
ediyorum.
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Bu soru, malumunuz olduğu üzere, çok sık karşılaştığımız bir soru; yine, basında, diğer yayın
organlarında çok sık gördüğümüz, okuduğumuz bir soru; bu bakımdan, birkaç cümleyle, Diyanet
İşleri Başkanlığının konuyla ilgili durumunu ve tutumunu ifade etmek istiyorum.
Evvela, işin yasal bir yönü vardır, buna dikkatinizi çekmek istiyorum: Diyanet İşleri Başkan
lığı, Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak cumhuriyetimizle yaşıttır ve halen uygulanmakta olan teş
kilat yasası da, pek çok maddesi iptal edilmesine rağmen, birkaç defa elden geçirilmiş olmasına rağ
men, esas itibariyle, o günlerde hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuş olan bir teşkilat yasasıdır.
Bunun anlamı şu: Bu teşkilat yasasına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, herhangi bir mezhep, herhan
gi bir inanç, herhangi bir yorum farkı gözetmeksizin, halkımızın, itikat (inanç) ibadet ve ahlak
konularında bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirilmeye bağlı olarak, yine, kamu hizmeti olarak
görülen din hizmetinin yerine getirilmesiyle ilgili görevlendirilmiştir; Diyanet İşleri Başkanlığının
temel vazifesi budur.
Özellikle ibadet kısmıyla ilgili konunun açılımında da şunu görüyoruz: Diyanet İşleri Başkan
lığı, aynı zamanda, camilerin ve mesacidin, yani, mescitlerin tanzim ve tedviriyle de görevlidir;
yani, hem onlara bakmak durumunda hem de onları yönetmek durumundadır. Temel olarak, Diyanet
İşleri Başkanlığının yaptığı hizmetin ana çerçevesi budur ve bu ana çerçeve -tekrar ediyorum- mev
cut olan, şu anda yürürlükte olan, uyguladığımız teşkilat yasasına göre, herhangi bir yorum farkını,
herhangi bir mezhep farkını dikkate alarak hizmetini sunmuyor; bu bakımdan da en son soruya
cevap veremiyorum; yani, acaba, başka inanç mensuplarından da Diyanet İşleri Başkanlığında
çalışanlar var mıdır; evet, vardır; ama, benim, bunlar için, Sünnîdir veya Alevidir diye bir ayırım
yapmam hukuken mümkün değildir; çünkü, biz, bunları göreve alırken, o görevin gerektirdiği şart
ları gözetiriz; ona soramayız biz.
Hatta, mesela, arkadaşımız, haklı olarak, yaygın terimiyle "mezhep" diyor; aslında, biz, mez
hep kelimesini bile kullanmaktan sakınıyoruz; çünkü, Alevî vatandaşlarımızın önemli bir kısmı,
mezhep olarak adlandırılmayı da kabul etmiyor. Dolayısıyla, herhangi birisi görev almak için
Diyanet İşleri Başkanlığına başvurduğunda, onun, normal olarak belirlenmiş, herkes için geçerli
olan temel özellikleri, temel şartları yerine getirip getirmediğine bakıyoruz. Ona, mezhebiyle ilgili
herhangi bir soru sormaya hakkımız yoktur; sorduğumuz zaman da, zaten, hukuken ciddî bir hata
işlemiş oluruz.
Tekrar ediyorum; mevcut bütçe harcanırken, yine, aynı felsefeyi, aynı çerçeveyi dikkate alarak
hizmeti götürüyoruz. Yani, diyelim ki, bir köye din hizmeti götürülecekse, biz, o köyün, Sünnî köyü
mü Alevî köyü mü veya -biliyorsunuz, bazı bölgelerimizde Şiîler de var- Şiî köyü mü, beldesi mi,
bölgesi mi diye herhangi bir soru soramayız, sormuyoruz. Dolayısıyla, bütçe harcamaları sırasında
da, yine, herhangi bir ayırıma gidilmiyor; ama, günümüzde tartışılan aktüel konuyu da görmezlik
ten gelmiyorum elbette. Mesela, cemevlerine herhangi bir yardımın yapılıp yapılmadığı meselesi
çok sık gündeme geliyor. Başka bakımlardan cemevlerine yardım yapılıp yapılmadığını. Diyanet İş
lerinden sorumlu Devlet Bakanı olarak bilmiyorum; yani, bunlar, bir faaliyet olarak, acaba, belli
yardımları alıyor mu almıyor mu; aldığı zamanlar olmuştur, zaman zaman birtakım miktarlar da
telaffuz edilmiştir; ama, bunun, bugüne kadar, Diyanet İşleri bütçesiyle uzaktan yakından hiç ilgisi
olmamıştır.
Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmetin bir parçası olarak, Türkiye'nin gerçek durumunu
dikkate alarak, özellikle bu yıldan itibaren -daha önce de birtakım hizmetler görülmüştür- ilmî
faaliyetlere, bilimsel araştırmalara daha fazla önem vermek istiyoruz. Bu arada, en azından, ihmal
edilmiş bir alan olarak görüyoruz. Mesela, Alevî kaynaklarının ve dolayısıyla kültürünün eğitim ve
öğretimi; o konuda, sağlam bilgilere sahip olma bakımından orada bir ihmalin olduğu kanaatindeyiz
ve bunun giderilmesi için de, hakikaten, Diyanet İşleri Başkanlığının, kendi yayın faaliyetlerinin bir
bölümünde Alevîliğin ve Bektaşîliğin ana kaynaklarının incelenmesi, araştırılması, o ana kaynak-
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ların edisyon kritiğinin yapılarak kullanılır hale getirilmesi ve dolayısıyla, İslamın o şekilde yorum
lanmasının geniş toplum tarafından daha yakından bilinmesi için birtakım çabaları vardır, projeleri
vardır. Bu çabalar ve projeler, ümit ediyorum, önümüzdeki yılın sonuna kadar olumlu sonuçlar
verecektir; ama, sorunun özünde saklı olan "mezhep ayırımı dikkate alınarak bütçede herhangi bir
harcama durumu söz konusu olacak mı" sorusuna, hayır, zaten, bunu "Sünnî" adını koyarak da veya
"Alevî" adını koyarak da yapma imkânına sahip değiliz. Cumhuriyet tarihinde de böyle bir şey hiç
bugüne kadar olmamıştır. "Bu olmamıştır" demek, bundan sonra Yüce Meclisin önüne bir set çek
mek anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz, her türlü icraat hukukî bir temele göredir, hukuka göredir,
hukuk devletinin gereği budur ve halihazırdaki mevcut durum böyledir; başka durumlarda, başka
görevlerle başka kurumlar ilgilenebilir. Bu, bizim şu anda cevaplandıracağırriız, üzerinde
duracağımız, açıkçası, bir soru da değildir, bir konu da değildir; ama, halihazırdaki durumu zan
nediyorum bu kısa konuşmamla açıklamış oluyorum.
Dikkatinize ve ilginize teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Soru önergesi cevaplandırılmıştır.
7.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki yeşil
alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) ve
Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
Soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini
saygılarımla arz ederim. 19.3.2003
Ahmet Güryüz Ketenci
İstanbul
İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'de 30 000 metrekarelik fidanlık ve 12 000 ağacın bulunduğu
yeşil alan yok ediliyor. İstanbul'daki bazı rant çevreleri, Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesini kullanarak, Bakırköylülerin akciğerleri olan bu alan yapılanmaya açılıyor.
1- 30 000 metrekarelik yeşil alanın yapılanmaya açılışı, 1/5 000 ve 1/1 000'lik planlara uygun
mudur?
2- İlçenin tek yeşil alanı, yani, akciğeri olan bu alanın yapılanmaya açılması konusunda Bakan
lığınız ne düşünmektedir?
3- Devlet Demiryollarına ait söz konusu fidanlığın halka açık yeşil alan olarak kullanılması
konusunda Bakanlığınızın bir projesi var mıdır?
4- Bu eylem halkımız adına uygun görülmüyorsa, ilgililer hakkında ne gibi işlem yapılması
düşünülmektedir?
5- Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Bakırköyümüzde, bir deprem anında, burada
yaşayan 277 000 insanın sığınacağı bir yer olarak düşünülmesi mümkün müdür?
BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun.
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul Milletvekili Sayın Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki yeşil alanın
yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanımız tarafından cevaplandırılmasını istediği söz
lü soru önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum.

-476-

T.B.M.M.

B : 22

2 . 12 . 2003

O:1

Uğur Dershanesi isimli şirketin müracaatı üzerine, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi, 22 pafta,
869 ada, 39 ve 117 parsellerin özel eğitim tesisleri alanına alınması, İstanbul Büyükşehir
Belediyesince uygun bulunarak, 4.12.2002 tarihinde tadilen onaylanmıştır.
Esasen, sözü edilen parsellerin, 19 Mart 1997 onaylı 1/1 000 ölçekli uygulama imar planında
kısmen park, kısmen meydan ve kısmen de yol alanında kaldığı anlaşılmaktadır. Yapılan imar plan
tadilatıyla 39 parselin, kısmen yeşil ve ağaçlandırılacak alan, kısmen özel eğitim tesisi alanı, kıs
men yol alanına; 117 parselin ise, özel eğitim tesis alanına, kısmen yol, çok küçük bir bölümü de
konut alanına alınmıştır. Ayrıca, 39 ve 117 parseller TCDD Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde
olup, Özel Uğur Dershanesi ile yap-işlet-devlet modeline göre sözleşme imzalandığı belirtilmiştir.
Malumları olduğu üzere, imar planı yapılması, 3194 sayılı Kanuna göre, belediye sınırları için
de belediyelere ait bir yetkidir. Yasal uygulamaya göre, imar plan tadilatları, onay tarihinden
itibaren bir ay süreyle ilan edilmektedir. Askı süresinde bu planlara yapılacak itirazlar, yine, aynı
kanuna göre, belediye meclisince onbeş gün içinde kesin karara bağlanmaktadır. Tamamen
belediyelerin yetkisinde olan bu konuda, Bakanlığımıza intikal eden bir şikâyet bulunmamaktadır.
Ayrıca, imar plan tadilatlarına karşı, ilgililerin, yasal süreler içinde kalmak kaydıyla, idarî yar
gı yerlerine müracaat haklarının bulunduğunu da belirtmeyi yararlı buluyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Ketenci?..
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Lütfederseniz efendim...
BAŞKAN -Sayın Ketenci, buyurun.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, tabiî,
prosedürü anlattı Sayın Bakan, benim sorularıma cevap yok. Tabiî, bu yetkinin belediyelerde ol
duğunu hepimiz biliyoruz; imar değişikliklerini Bakanlık yapacak değil, belediyeler yapar; onu
biliyoruz.
Bakın, şimdi, buranın şöyle bir özelliği var: Burada, yalnız Cumhuriyet Halk Partililer değil,
Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar da, yerel ilçe yönetimleri de bu iş için kavga verdiler; yalnız
Cumhuriyet Halk Partililer vermedi bu kavgayı; ama, herhalde, Sayın Bakanın bu konuda bilgisi
yok. Bu mesele, bizim yolsuzlukları araştırma komisyonuna geldi, raporda yerini aldı.
Burada üzerinde durulması gereken mesele şudur: Bakanlık, bu araziyi. 30 dönümlük bu yeşil
alanı, içinde 12 000 tane ağaç olan bu yeşil alanı, belli amaca yönelik olarak Devlet Demiryolları
Genel Müdürlüğüne tahsis etmiş ve demiş ki, burada yetiştireceğin ağacı, tren rayları boyunca
dikeceksin, yeşillendireceksin; bu amaca yönelik vermiş.
Şimdi, yapılan şudur: Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü -bu. 2000 yılında oldu- bu amacı
aşarak, sanki Devlet Demiryollarının gayrimenkullerini değerlendiriyormuş adı altında, bu eğitim
kurumuna... Ben, ismini söylemek istemiyorum; çünkü, o eğitim kurumu, bilinen, bu doğrultuda
daha başka sabıkaları da olan bir eğitim kurumudur. Kıraç Beldesinde 260 dönümlük araziyi elin
den zor bela kurtardık, o zamanın Maliye Bakanı Sayın Zekeriva Temizel'in duyarlı davranışıyla zor
bela kurtardık. Bu eğitim kurumu, bilinen, sabıkalı bir eğitim kurumudur.
Sonuç itibariyle, burası, bir yeşil alan, Bakırköy'ün merkezindeki bir yeşil alan. Zaten, bu
belediyeler nedeniyle yeşil alanların çokça talan edildiği ve yüzde 25 olan inşaat oturma alanının
yüzde 90'la yapıldığı Florya'da, Yeşilköy'de, Yeşilyurt'ta... Bunlar, pek çok milletvekili arkadaşımız
tarafından biliniyor. Maalesef, bütün uyarılara rağmen...
Biz, yerel yönetimlerle ilgili olarak, burada, yolsuzlukları araştırma komisyonunda tartışırken,
pek çok bilgi ve belgenin sumenlerin altında olduğunu boşuna söylemedik, bu belediyelerle ilgili,
yani, Bakırköy Belediyesiyle ilgili ve Anakent Belediyesiyle ilgili. Maalesef, bu yeşil alan, onsekiz
aylık bir inşaat süresi ve ondokuz yıllığına, yap-işlet-devret modeliyle bırakıldı. Sonunda, Anakent
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tarafından verilen bu imar izni, bizim baskılarımızla iptal edildi; oradaki sivil toplum örgütlerinin
duyarlı davranışlarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe biriminin, Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe
biriminin gayretleriyle iptal edildi Sayın Bakan. Bizim komisyonumuzun raporunda da mevcuttur.
Bu konuya sizin duyarlı bakmanızı diliyorum; bütün mesele bundan ibarettir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ketenci.
Soru önergesi cevaplandırılmıştır.
8.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306)
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
9.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman köy
lülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
10.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
Soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Orhan Eraslan
Niğde
Türkiye, dünyanın bellibaşlı şekerpancarı üreten ülkelerinden olup, milyonlarca çiftçi ailesi
geçimini şekerpancarından sağlamaktadır.
Şekerpancarı sadece şeker sanayii açısından değil, aynı zamanda hayvancılık bakımından da
önemli bir yem bitkisi olma özelliğine sahiptir.
Hükümetin 2002 yılında 13 500 000 ton olan üretim kotasını 2003 yılı için 10 300 000 tona
düşürmesi çiftçilerimizi endişeye sevk etmiş, haklı tepkisine yol açmıştır.
Soru 1: Satacağı ürünü giderek azaltılan ve şekerpancarı dışında alternatif üretime sahip ol
mayan çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için ne gibi tedbirler almaktasınız?
Soru 2: Bu uygulamaların devamıyla şeker fabrikalarımızın kapanması dahi gündeme
gelebilecektir. Fabrikaların geleceği konusunda bir planlama yapılmakta mıdır?
Soru 3: Şekerpancarı küspesi azlığı nedeniyle doğacak kabayem açığını ne şekilde kapatmayı
düşünüyorsunuz?
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın verdiği, şekerpancarı üretimine ilişkin sözlü soru öner
gesine cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum.
Ülkemizin şeker üretimindeki ana politikası, içtalebin yurtiçi üretimle karşılanması şeklinde
belirlenmiştir.
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Ülkemizde, pancar üretiminde, uzun yıllardan beri, fiyat ve destek mekanizmalarıyla arz-talep
dengelenmeye çalışılmış; ancak, istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Bunun sonucunda, ülkemiz,
dönemsel olarak, şeker ithalatçısı ya da ihracatçısı olmuştur. Bazı dönemlerde, oluşan stoklar, malî
yapıyı olumsuz etkilemiş, üretici ve tüketici aleyhine önemli sonuçlar doğurmuş ve dışpazarlardaki
imajımız zedelenmiştir. Ayrıca, ihracatın, hazine desteğine -görev zararı- ihtiyaç göstermesi finans
man yönünden önemli sorunlar yaratmış; ithalatta ise, kalite ve miktar kontrol edilememiş,
piyasada, ikili fiyat, haksız rekabet ve haksız kazançların yaşandığı dönemler olmuştur.
Bu nedenlerle, şeker üretiminde istikrarı ve arz-talep dengesini sağlamak, stoklardan gelen
kamu finansman yükünü azaltmak, üreticilere düzenli bir gelir temin etmek gayesiyle, uluslararası
yükümlülükler çerçevesinde öngörülen tarım politikalarına uyum yönünde, 1998 yılından itibaren,
şekerpancarı üretiminde, kotalı üretim ve kademeli fiyatlandırma uygulaması başlamıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 6747 sayılı Şeker Kanunu 19 Nisan 2001 tarihinde yürür
lükten kaldırılmış ve yerine, 4634 sayılı Şeker Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında,
Şeker Kurumu ve Şeker Kurumunun karar organı niteliğinde olan Şeker Kurulu oluşturulmuştur.
4634 sayılı Şeker Kanununa göre, şirketlerin şeker kotaları, yurtiçi şeker talebi, fabrikaların işleme
ve şeker üretim kapasiteleri gözönünde bulundurularak, Şeker Kurulu tarafından, beşer yıllık
dönemler halinde belirlenmektedir. Pancar üretim kotaları ise, Şeker Kurulunca tahsis edilen şeker
kotaları ile pazarlama yılı başı şeker stok durumu dikkate alınarak tespit edilmektedir.
Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünce, 2002-2003 kampanya döneminde, üreticilerden 12 123
000 ton pancar satın alınmış, 2003-2004 yılı için ise 10 300 000 ton kota tahsis edilmiştir. Tahsis
edilen bu kota miktarı, 2002 yılında satın alınan pancara göre, ülke genelinde, yüzde 15 oranında
azalmayı ifade etmektedir.
Şeker fabrikalarının kapatılması söz konusu olmayıp, ekonomik olmayan fabrikalar, Yüksek
Planlama Kurulu kararı çerçevesinde, özelleştirme kapsamında değerlendirilecektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kota uygulamasından zarar gören pancar üreticilerinin
mağduriyetlerini gidermeye matuf, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız
tarafından yürütülecek "Şekerpancarı Kotaları ve Telafi Edici Ödeme Sistemi" 1 Nisan 2003 tarihin
de imzalanan bir protokol ile hayata geçirilmiştir.
Yeni uygulama ile, üreticilerimize Şekerpancarı Kotaları ve Telafi Edici Ödeme Sistemi ile,
2002 ürün yılında, satın alınan pancar miktarı kadar, 2003 yılında da sözleşmeli üretim yapabil
meleri için iki ayrı seçenek önerilmektedir.
Bunlardan birincisi; 2003 yılında, 2002 yılına göre pancar ekim alanları daraltılan üreticilerin
talep etmeleri halinde, ihracata yönelik C şekeri üretimi için pancar üretebilecek olmalarıdır. C
şekeri üretimi için pancar üretmek isteyen üreticilerimize, 2003 yılı ürünü için belirlenecek A kotası
pancar fiyatının yüzde 40'ını aşmamak üzere ödeme yapılacaktır.
İkinci seçenek ise, C şekeri üretimi için pancar üretmek istemeyen üreticilerin Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığımız tarafından, alternatif ürün üretimine yönlendirilmesidir. Şekerpancarı kota fazlası
olan 440 000 dekar alanda, şeker pancarı üreticilerine önerilecek, ülkemizin ihtiyacı olan, alternatif
ürün kapsamındaki mısır, ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve yem bitkisi ekimi yapmaları halinde des
tek olunması yönündeki çalışmalar Bakanlığımızca tamamlanmış olup, bu çerçevede alternatif ürün
olarak mısır yetiştiren üreticilere dekar başına 132 000 000 TL, ayçiçeği yetiştiren üreticilere dekar
başına 126 000 000 Türk Lirası, soya yetiştiren üreticilere dekar başına 116 000 000 Türk Lirası ve
çokyıllık yem bitkisi yetiştiren üreticilere dekar başına 94 000 000 Türk Lirası ödenecektir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla)- Görüldüğü gibi, şekerpancarı alan
larının daraltılmasıyla oluşabilecek kabayem açığının giderilmesi için bu alanlarda yem bitkileri
ekilisi destekleme kapsamında bulunmaktadır. Ayrıca, yine Bakanlığımızca uygulanmakta olan
2000/467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek, hayvancılığın desteklenmesi hakkında 2.5.2003 tarih
li karar kapsamında, yem bitkileri üretimi ülke çapında desteklenmekte olup, bu uygulamayla son
yıllarda yem bitkileri ekiliş alanlarında önemli gelişmelerin sağlandığı ortadadır.
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Söz konusu ekkarara göre, yem bitkileri üretimi yapmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
il, ilçe müdürlüklerine başvuran üreticilere nakliye, ilaç ve gübre bedelleri hariç, çokyıllık yem bit
kileri ekilisinde birinci yıl yatırım giderleri ve uygun görülen işletme giderlerinin yüzde 35'i, ekiliş
alanlarıyla uyumlu alet ve makine alım giderlerinin yüzde 30'u; tekyıllık yem bitkilerinde ise, işlet
me giderlerinin ekiliş alanlarıyla uyumlu alet ve makine alım giderlerinin yüzde 20'si ödenmektedir.
Yem bitkilerinin desteklenmesi amacıyla, Bakanlığımızın 2003 yılı bütçesine 70 trilyon lira ödenek
konulmuştur.
Ayrıca, tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanan meralarda ıslah çalışmalarına başlanılmıştır. Bu
amaçla, Bakanlığımızca 82 adet proje uygulamaya konulmuştur. Bu yıl içerisinde tespit, tahdit ve
ıslah çalışmaları için il müdürlükleri ve araştırma enstitülerine 35 trilyon lira kaynak aktarılmıştır.
Bununla birlikte, ıslah çalışmalarıyla ilgili yetki taşraya devredilmiş ve işlemler hızlandırılmıştır.
Bu durumda, üreticilerimiz, yetiştirdikleri alternatif ürünlerini, A kotası şekerpancarından elde
edecekleri gelir düzeyinde değerlendirmiş olacaklardır.
Bakanlığımız tarafından yapılacak söz konusu telafi edici ödeme, Türkiye Şeker Fabrikaları
Anonim Şirketi tarafından, üretici kayıt bilgileri doğrultusunda yapılacaktır.
Bu suretle, arz fazlası üretim yapılan pancar ekim alanları ekonomiye kazandırılacak,
üreticilerimizin gelir düzeyi korunacak ve ithalat yoluyla karşılamakta olduğumuz bazı tarımsal
ürünlerin yerli üretimle karşılanması teşvik edilmiş olacaktır.
Ayrıca, halen uygulanmakta olan yem desteğine ilaveten, ülkemizin kabayem açığının kapatıl
ması yönünde yeni bir adım daha atılmış olacaktır.
Arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun, Sayın Eraslan.
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Efendim, sorularımdan bir tanesi cevaplanmadı; hâlâ sorumun
cevabını alabilmiş değilim.
İkinci sorum da "bu uygulamaların devamıyla şeker fabrikalarımızın kapanması dahi gündeme
gelebilecektir. Fabrikaların geleceği konusunda bir planlama yapılmakta mıdır demiştim. Ne yazık
ki, bu soruya net bir yanıt verilmedi.
Uygulamada şöyle bir durum söz konusu: 120 gün olan kampanya süresi 95 güne düşürülerek
bu soruna çözüm bulunmaya çalışılmaktadır; ama, 120 günlük kampanya süresinin 95 güne
düşürülmesi de sorunu çözmemekte, bir başka sorunu gündeme getirmektedir. Şöyle ki; bilindiği
üzere, yıllık 120 günden az sigorta primi ödenen kişilerin tedavi giderleri karşılanamamakta ve
dolayısıyla, binlerce şeker işçimiz perişan olmaktadır; birinci sorun bu.
İkincisi; AKP İktidarı, seçim öncesi, pancardaki kotanın kaldırılacağı, hiçbir kota sınır
lamasının yapılmayacağı taahhüdünde bulunmuştu. Anlaşıldığı kadarıyla, bundan dönülmüş
görünüyor; fakat, bu dönme, açık açık ilan edilmek yerine, dolaylı bir biçimde anlatılıyor.
Üçüncüsü, bununla bağlantılı olarak, 2004 yılında ne olacak? Bu kota indirilmeye devam
edilecek mi? Bu soruların cevabını da almak isterim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan.
Sayın Bakanım, bu konulara ekleyeceğiniz bir husus var mı?
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Yok.
BAŞKAN - Soru önergesi cevaplandırılmıştır.
Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergelerinin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Birleşime 10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.06
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.17
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.
Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına
geçiyoruz.
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 millet
vekilinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış
adı altında toplanan malî kaynağın araştırılması amacıyla; 9 uncu sırasında yer alan, İstanbul Mil
letvekili 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 Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak öngörüşmelerine başlıyoruz.
VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜŞMELER
I.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan malî kaynağın
araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12)
2.- 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 Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/28)
BAŞKAN - Hükümet?.. Burada.
Meclis araştırması önergeleri, Genel Kurulun 26.12.2002 tarihli 16 ncı, 28.1.2003 tarihli 27 nci
Birleşimlerinde okunduğundan, tekrar okutmuyorum.
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete,
siyasî parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahiplerine veya onların göstereceği bir diğer
imza sahibine söz verilecektir.
Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10'ar dakikadır.
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, CHP Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet
Uğur Neşşar konuşacak.
BAŞKAN - Peki.
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4721
sayılı Türk Medenî Kanununda "kamu vakfı" terimi veya konsepti açıkça tarif edilmemekle ve bir
ayırıma gidilmemekle birlikte, genellikle, kamuoyunda "yeni kamu vakıfları" olarak adlandırılan
vakıflar, kamu çalışanları tarafından ve çok kere de üst düzey bürokratlarca kurulan Türk Medenî
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Kanununa tâbi vakıflardır. Yine, hepinizin bildiği gibi, bu vakıflar, bir anlamda, bizim klasik
diyebileceğimiz geleneksel vakıflara benziyor; ama, önemli ölçüde her iki vakıf arasında -yani,
bizim, Selçuklu, Osmanlı döneminden beri aşina olduğumuz vakıflarla bu yeni kamu vakıfları
arasında- önemli farklılıkların olduğunu da biliyoruz.
Türk idarî yapısının özelliğinden kaynaklanan sınırlamalardan kurtulma, kamu hizmetlerini
yeterli, yaygın ve kaliteli olarak topluma sunabilme, bu nedenle ihtiyaç duyulan kaynak sorununu
aşabilme ve kolay harcama yapabilme imkânlarına kavuşmak için, kamu yöneticileri, vakıflardan,
vakıf anlayışından yararlanma yoluna gitmişler; toplumumuzun geleneğinde ve zaten kamu vic
danında özel bir yeri olan, özünde yardımlaşma duygusu, niyet ve faaliyeti bulunan vakıf
kurumunun benzerlerini kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde oluşturmaya başlamışlar; böy
lece, kısıtlı bütçe imkânlarıyla yapamadıkları kamu hizmetlerinin en azından bir kısmını yapmaya
çalışmışlardır.
Bakanlıklar, belediyeler, valilikler, üniversiteler, hastaneler, meslek odaları, eğitim kurumlan
ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan vakıfların sayısı zamanla hızlı bir şekilde
artmış; bu vakıfların idare organları genellikle kurum içindeki belli makamlara atanan bürokratların
katılımıyla oluşturulmuş; vakıf başkanlığıysa, yine, genellikle, kurumun en üst düzey yöneticisi
tarafından yürütülmüştür. Bu şekilde, üst düzey yöneticilerin değişmesiyle vakıf yöneticilerinin de
değişmesi temin edilerek, kurum ile vakıf arasında uyum sağlanmak ve vakıf yönetiminin zafiyete
düşmesi engellenmek istenmiştir. Birkısım vakıflarda ise, dönemin üst düzey yöneticileri ismen yer
almış, görevleri sona ermesine rağmen, kamu kaynaklarının kullanımıyla kurulan ve gelişen vakıf
taki görevlerini devam ettirmişler ve bu vakıflar da, bu bakımdan, bazen, kamudan ve kamu yararın
dan koparılmış ve birtakım şahsî hizmetlere alet edilen vakıflar haline de dönüşmüşlerdir; hepsi
değil, bir kısmı.
Kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde kurulan vakıfların yöneticilerinin aynı zamanda üst
düzey bürokrat olması kurum ile vakıf arasında bir tür uyum sağlarken, bir yandan da -vakfın- kamu
gücünün kullanılmasının yolunu açmıştır. Kamu vakfı olarak adlandırılan ve halen 608 adet olan bu
vakıfların kahir ekseriyetinde genel olarak aşağıdaki özellikler gözlemlenmektedir:
Kamu kurum ve kuruluşlarının çok kere ismini taşımaktadırlar; hizmet binaları ve müştemilatı
kullanılmak suretiyle faaliyet göstermektedirler; kamunun araç ve gereci genellikle kullanılmak
tadır; kamunun sunduğu hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzelkişilerden ücret, bağış, katkı payı
ve benzeri adlar altında karşılık almaktadırlar; kamu kurum ve kuruluşları bu vakıflardan ihalesiz
ve ilansız mal ve hizmet satın almaktadırlar. Yine, kamuda çalışanlar çok kere görev unvanlarını
kullanarak vakıflarda da görev almakta ve görevlerine devam etmektedirler. Kamu görevlileri,
vakıftaki görevleri dolayısıyla ücret, huzur hakkı ve benzeri yararlar sağlamaktadırlar. Kamu görev
lileri, yardım toplama ve bağış kabul etme hizmetlerinde de, yine, çalışmaktadırlar. Kamu kurum ve
kuruluşları bütçelerinden bu vakıflara önemli ölçüde kaynak aktarılmaktadır.
Yayımlanan tebliğ ve genelgelere, yapılan denetimlere rağmen, kamu kurumları bünyesindeki
bu vakıfların, vatandaşların şikâyetine yol açan çeşitli uygulamalarının olduğunu hepimiz biliyoruz.
Özellikle de kamu kurumlarından kaynak aktarılma konusu, uzun zamandan beri şikâyete konu ol
maktadır. Bu nedenle, yapılacak düzenlemenin en üst hukukî norm olan kanun olarak yapılan
masının, şikâyet ve sorunlara yol açan uygulamalara son vermek açısından etkili olacağı
düşünülerek bir kanun tasarısının hazırlandığını ve bunun, Türkiye Büyük Millet Meclisine veril
diğini yine biliyorsunuz.
Yeni gelen bu tasarı hakkında da birkaç cümleyle bilgi vermek istiyorum. Dernek ve vakıflar,
kamu kurum ve kuruluşlarının ismini bundan böyle -eğer yasalaşma gerçekleşirse- alamayacaklar;
hizmet binalarını ve müştemilatını kullanarak faaliyet gösteremeyecekler; kamu araç ve gereçlerini
kullanamayacaklar; kamunun sunduğu hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzelkişilerden ücret,
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bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamayacaklar; kamu kurum ve
kuruluşları bu vakıflardan ihalesiz ve ilansız mal ve hizmet satın alma cihetine gidemeyecekler;
kamu görevlileri, dernek ve vakıf organlarında görev unvanlarını kullanarak vazife alamayacaklar;
yine, kamu görevlileri vakıf ve derneklerdeki görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret, huzur hakkı
vesaire alamayacaklar; yardım toplama, bağış ve kabul hizmetlerinde de çalışamayacaklar, çalıştırılamayacaklardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları bütçesinden bu vakıflara kaynak aktarılması
uygulamasına da kesinlikle son verilecektir.
Tasarı, ayrıca, yukarıdaki şartlara uymayanlarla ilgili birtakım cezalar da öngörmektedir.
Kanuna aykırı hareket eden kamu görevlileri ile yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıy
la cezalandırabilecekler, kanuna aykırı hareket eden dernek ve vakıf yöneticileri görevlerinden
alınabilecek, kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar hemen kapatılacak, mal varlık
ları ilgili kurumlara devredilecektir.
Bugün, yukarıda özelliklerini saydığım kamu vakıflarının sayısı 608 adettir -daha önce söy
ledim- bunlardan bir kısmı, 80 civarında vakıf hâlâ bugüne kadar istenilen bilgileri gönderememiş
lerdir. Dolayısıyla, bazı vakıflarda ciddî birtakım sorunların olduğunu biliyoruz ve biz Hükümet
olarak, bu bakımdan, bir Meclis araştırmasının yerinde olacağını ve çalışmalarımızda, ayrıca, bunun
yarar sağlayacağını da tahmin ve ümit ediyoruz. Bu bakımdan da önergenin lehinde oy vereceğimizi
veya öyle bir düşüncede olduğumuzu ifade etmek istiyor; Sayın Başkanı ve siz değerli milletvekil
lerini, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Uğur Neşşar;
buyurun.
Süreniz 20 dakika.
CHP GRUBU ADINA MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; kamu kurum ve kuruluşlarında ya da kamu yararına çalışan vakıf, dernek ve benzeri
kuruluşların kamuda yaygınlığı, toplanan paraların ulaştığı rakamlar ile sağlanan bu kaynakların
kimler ve hangi amaçlar için harcandığının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması için
vermiş olduğumuz önerge doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, söz almış
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, aslında, konu, biraz önce Sayın Bakanın da dediği gibi, her iki grubun da
desteklediği, halledilmesini istediği bir konu. Biz, burada, kendi düşüncelerimizi, kendi bakış
açımızdan tartışmak istiyoruz.
Sultan III. Murat, 26 Ocak 1586 tarihli fermanında şöyle buyuruyor: "İstanbul Kadısına emir
dir: Vakıfların durumu pek iyi değildir; zira, mütevelliler ve diğer görevliler, parası olan vakıfların
gelirleriyle yiyip içmekte, her şeyi harap etmektedirler. Dolayısıyla, vakıfların ne durumda bulun
duklarının ortaya çıkarılması için sıkı bir teftiş gerekmektedir." Aslında, biz, herhalde, bugün, Sul
tanın 417 yıl önce vermiş olduğu fermanın gereğini yerine getirmek için burada bulunuyoruz. Sul
tan devam ediyor: "İstanbul'da vakıf parası yiyenlerin hakkından gelesiniz." Tabiî ki, kişisel olarak,
bu geçtiğimiz 417 yıl içerisinde, ülkemizde çok fazla değişikliğin de olmadığını görmekten rahat
sızlık duyuyorum. Sayın Bakan çok güzel özetledi; belki, biraz da biz vurgulayacağız.
Vakıflar, İslam dininin çok güzel bir geleneği; Hazreti Muhammed'den beri devam ediyor, yay
gın örneklerine rastlanıyor ve Osmanlının güçlü devirlerinde de varlıklı olanların, parası olanların,
fakire fukaraya hizmet ettiği, yardım götürdüğü, karşılık beklemeden hizmet verdiği kuruluşlar
olarak anılıyorlar, biliniyorlar, devlete destek olmuş kurumlar olarak biliniyorlar; tabiî ki, biz de,
bunlardan memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, bu vakıfların uzantıları da günümüze kadar
geliyor; ama, yine, hepimizin bildiği gibi, devlet yapısının ve otoritenin zayıflamaya başladığı ve
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genel ahlakın düşmeye başladığı dönemlerde, maalesef, bu vakıflar, gerçek amaçlarından sapıyor
lar ve yurttaşların kanını emen canavarlara dönüyorlar. Sultan Murat bunun da farkında; bakın, fer
manında şöyle devam ediyor: "Bu vakfın şartları ileride bozulup değiştirilecek olursa, sorumluları,
yerleri ve gökleri ve bizleri yoktan var eden ve bunca nimetleri ihsan buyuran şanı yüce Allah'ın
kahrına ve gazabına uğrasın, dünyada ve ahrette rahat yüzü görmesin, iki cihanda rezaletten kurtul
masın, meleklerin, yerlerin ve göklerin laneti onun üzerine olsun, cehennemin dibini boylasın."
Tabiî, Sultan, o zamanki şartlarda olaya bakıyor ve tepkisini dile getiriyor; bizler, hepinizin de tak
dir edeceği gibi, bugünkü şartlarda, hukuk çerçevesinde, sakıncaları olan, vakıfların yanlış uy
gulamalarını ortaya koyup, gereğini yasalar çerçevesinde yapmak için burada bulunuyoruz.
Ülkemizde, 1980'den sonra, biliyorsunuz, bu vakıfların sayısı hızla artmıştır; ama, aynı hızla
yozlaştığını da biliyoruz. Özellikle, ileride çok tartışılacak bu 1980 sonrası dönemde, 12 Eylül dar
besiyle sindirilmiş ve tepki verme gücü ortadan kaldırılmış sivil toplumun da tepkisizliğinden yarar
lanılarak, hızla yozlaştırılan bir dönem, bir yapılanma ülkemize dayattırıldı biliyorsunuz. Bu
dönemde, vakıflar da paylarına düşeni aldılar; onlar da, hızla yaygınlaştılar ve bu yolsuzluk
düzeninin parçası olarak sistem içerisinde yerlerini aldılar.
Sayın milletvekilleri, biz, burada, vakıf kurumunu hedef almıyoruz. Aksine, vakıfların, özel
likle çağdaş kamu yönetimi ve sosyal devlet anlayışının henüz gelişmediği çağlarda çok önemli bir
dayanışma örneği olduğuna ve bu güzelliğiyle de korunması gerektiğine inanıyoruz. Tabiî, bugün
-orada ben, Sayın Bakanla belki aynı fikirde değilim- artık, bugünkü bütçe yapılanması, kamu
yönetimi koşulları içerisinde, bugünün şartları içerisinde devletin işini yapması için artık vakıflara
ihtiyacı yok; ben böyle düşünüyorum; ama, kültürümüzün bu güzel örneğinin de bu kirlenmişlikten
kurtarılması, bunun için de, kimler tarafından ve nasıl kullanıldığının, nasıl yozlaştırıldığının ortaya
konulmasını istiyoruz, sömürüye alet olmaktan çıkarılmasını istiyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biliyorsunuz, vakıf kavramının temelinde, verme fikri var,
karşılıksız verme düşüncesi. Oysaki, bizdeki uygulamalar, bırakınız karşılıksız vermeyi, devlet
aracılığıyla, devlet destekli, devlet tarafından beslenen özel vakıf anlayışıyla yürütülmekte. Biraz
önce Sayın Bakanım da dile getirdi bunun örneklerini; kamuya ait alanlar kullandırılıyor, kamu kay
nakları aktarılıyor, kamunun memurları emirlerine tahsis ediliyor. Aslına bakarsanız, yapılan şey,
yapılmak istenen şey ve maalesef fiilen yürüyen şey de, devletin içerisinde, devlete rağmen bir al
ternatif mekanizmanın oluşturulmasıdır. Bu yolla devlet tahrip ediliyor ve yurttaşlardan zorla para
toplayan bir mekanizma oluşturulmuş oluyor. Bildiğiniz gibi -örneklerini çok fazla uzatmayacağımokula kaydolmaktan, üniversiteye yatay geçişe, hastanelerde muayene sırası almaktan röntgen çek
tirmeye kadar her şeyi bağış yaparak halletmek zorundayız. En acıklısı da, cenaze işlemleri bile,
maalesef, günümüzde, kamu kurumlarında bağışla yapılıyor. Yani, doğarken bağış yapıyoruz, ölür
ken bağış yapmak zorunda bırakılıyoruz ve maalesef, yine hepimizin bildiği gibi, bu kuruluşlar,
kamu kurumlan içerisinde çalışırken âdeta mafya benzeri yöntemlerle çalışıyorlar. Yani, o kamu
kuruluşunda iş yapacaksanız, gereken malzemeyi, örneğin bir dosyayı vakıftan almazsanız işiniz
görülmüyor, vakfa para yatırmazsanız işiniz görülmüyor, üreticinin ürün çekleri verilmiyor, fir
maların hakedişleri ödenmiyor, illaki vakfa bir bağış yapılması gerekiyor. Daha da ötesi, daha da
acıklısı, hepimizin bildiği gibi. bazı kurum ve kuruluşlarda, bunun suç olduğunu çok iyi bilen
yöneticiler, bu parayı alırken, yurttaşlardan bir de "vakfa bu bağışı kendi rızamla yaptım, baskıyla
yapmadım" diye belge de alıyorlar. Bunun da örneklerini, değişik kamu kuruluşlarında hepimiz
biliyoruz.
Aslında, yurttaşlarımız bu paralan vermek istemiyorlar; ama, işlerini gördürmek için de ver
mek zorunda kalıyorlar. Hepimiz, seçim meydanlarında bunun için söz verdik. Bugün de, zan
nediyorum, her iki grup olarak, bu verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz.
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Bakanımla -sunumda belki yanlış anlamışımdır, ama- aynı fikirde olmadığımı düşündüğüm bir
konu var. Devletin yetemediği bazı yerlerin, devletin bazı eksikliklerinin, bu kurumlar aracılığıyla
tamamlanmasına sanki sıcak bakıyormuş gibi bir izlenim aldım Sayın Bakanımdan. Oysaki, demin
de belirttiğim gibi, çağdaş kamu işletmeciliği ve bütçe işlemleri sırasında, artık günümüzde böyle
yan kuruluşlara, destek kuruluşlara ihtiyaç yok. Varsa eğer, gönüllü vakıfların, kendiliklerinden, iç
lerinden gelen bazı katkıları yapmaları son derece doğal, ama, bunların, artık devletin işini görmesi
için bulunmaları gerekmiyor. Oysaki, zorla gasp edilen bu paraların toplanma biçimi nasıl yanlışsa,
harcanma biçimi ve alanlarında da uygunsuz ve tehlikeli örnekler sergileniyor. Bu yolla, maalesef,
bütçe talimatnamesi dışına çıkılıyor, bütçenin izin vermediği bazı giderlerin sağlanması için bu
vakıf kaynakları kullanılıyor, bütçe by-pass ediliyor. Bu da, toplanan bu paraları, harcayanların,
kimi zaman keyfî, kimi zaman da, maalesef kendi takdirleriyle sınırladıkları boyutta yolsuzca kul
lanılmalarına neden oluyor.
Denetimsiz ve kişilerin ellerine terk edilen kaynakların ne zaman ve ne amaçla kullanılacağını
önceden kestirmek olanaksızdır. Kaldı ki, buna yol açan, buna izin veren yöneticilerin de, bu
konuda müteselsilen sorumlu olması gerektiğini düşünüyorum.
Bu nedenle, sizlerin de katkısıyla, hiç olmazsa ibreti âlem için -madem bundan sonraki uy
gulamalar yasayla engellenecek- biz geçmişte yapılanları ortaya koyalım; bu işin, geçmişte, ne
boyutlara kadar çıktığını görelim; dolayısıyla, geçmişin hesabını da sorabilmek için mutlaka Mec
lis araştırmasını açalım diyoruz.
Yüce Meclisin sayın üyeleri, birey, devlet ve diğer bireyler karşısında malî anlamda özgür ol
madıkça, temel hak ve özgürlükleri ile sosyal haklarını gerçek anlamda kullanamaz. Sosyal devletin
bireyin malî haklarını gözetmesi, belirli kurallara bağlanmıştır. Bireyler, kendileri adına toplanan
vergilerin hakça harcanmasını sağlayacak bir düzen oluşturabilmek için, yüzyıllarca, krallarla,
padişahlarla ve sultanlarla mücadele etmişlerdir.
Bildiğiniz gibi, Avrupa'da Magna Carta ve Fransız Devrimiyle Türkiye'de de İkinci Meşrutiyet
ve arkasından da 1924 Anayasasıyla bütçe denetimi ortaya çıkmış, bütçe hakkını, yurttaşlar, ken
dileri adına seçilmiş parlamentolara devretmişlerdir. Bildiğiniz gibi, bütçe, halka götürülmesi vaat
edilen hizmetler için kamu kaynaklarının harcama yer ve esaslarını belirleyen bir mukaveledir ve
bunun hedefi, toplumun tercihleri yönünde hakça bir hizmetin sunulması yanında, etkisiz, amaçsız
ya da kötü amaçlar için kullanımının da engellenmesidir. Dolayısıyla, biz, kamu harcamalarının,
mutlaka, bütçe denetimi, bütçe disiplini içerisinde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bütçenin,
demokrasi ve sosyal devletin olmazsa olmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz.
Sayıları binlere ulaşan bu vakıfların topladıkları paranın tümüyle denetimsiz ve keyfî olarak
bazı kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılmasının yarattığı sıkıntıyı ve gerek demokrasimiz gerek
insan hakları ve ülke bütünlüğü açısından yarattığı tehlikeyi hepimiz gayet iyi biliyoruz.
Vaktinizi çok fazla almayacağım; Sayın Bakanın da belirttiği gibi -ben, Meclis Kütüphanesin
den yaptığım araştırmada 621 bulmuştum- sadece kamuda 621; ama, ülkede 4 569 tane vakıf ve bu
vakıfların hükmettiği 30 katrilyon dolayında da bir para var. Bunun detayına girmek istemiyorum.
Yine, Bakanımızın da belirttiği gibi, bu uygulamalar yeni değil, vakıflarla ilgili yakınmalar da
yeni değil; 57 nci hükümetten beri bir yasanın çıkarılacağı ısrarla dile getiriliyor; ama, bir türlü
çıkarılamıyor. Bildiğiniz gibi, 58 inci hükümette de, Sayın Mehmet Ali Şahin'in ağzından, bir yıl
önce, bu vakıfların kapatılacağına ya da kamudaki işlemlerinin kısıtlanacağına dair açıklamalar işitmiştik; fakat, bir senedir bir gelişme olmadı. Nihayet, bugün, yasa tasarısı Meclise geldi. Ama, bu
uygulamanın önüne geçmek ya da bu haksız kazancın, bu haksız, zorla, gasp edilen paraların alın
masının engellenmesi için, en azından durdurulması için niye yasa gerektiğini bir türlü anlayabil
miş değilim. Bakanımın yaptığı açıklamalar da, bunun formatının ya da devletle iç içeliğinin tan
zim edilmesi için yasa gerektiğini ortaya koyuyor; ona sonuna kadar katılıyorum; ama, en azından,
bu yasa çıkana kadar bu uygulamanın önünü almak için birtakım idarî kararların yeterli olduğuna
inanıyorum.
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Örneğin, tapu almak için Tapu ve Kadastro Derneğine 50 000 000 bağışlamanın herhangi bir
yasal altyapısı olmadığını düşünüyorum ve bunu halletmek için de sadece ilgili bakan, genel müdür
ya da müdürlerin bu işlemi durdurma emirlerinin yeterli olacağına inanıyorum. O halde, bugüne
kadar, bu yasayı çıkarmayı geciktiren her hükümetin -geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde de
AKP'nin- bu vakıflara kaynak aktarılmasına göz yumduğu gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Çok
şükür, bunun sonuna geliyoruz; ama, dile getirmeden de edemeyeceğiz.
Peki, bunun örneği var mı, kamuda örneği var mı ya da AKP döneminde örneği var mı; acaba,
biz, herhangi bir şekilde yasa çıkarmadan bu uygulamayı durdurma olanağına sahip miyiz; onu da
araştırdım.
Bildiğiniz gibi, Sayın Sağlık Bakanı -gerçi, kendisini çok eleştiriyorum, kıymetli bir meslek
taşımız, bir akademisyen arkadaşımız, ama- bir süre önce, basından izlediğim kadarıyla çok güzel
bir uygulamaya imza attı ve Sayın Sağlık Bakanı, kendi bünyesindeki kuruluşlarda vakıf makbuz
larını toplattı ya da o şekilde açıklama yaptı. Dolayısıyla, yapacağımız bir araştırma sonucunda, bu
Bakan arkadaşımızın yaptığı uygulamanın ne oranda başarıya ulaştığını ortaya çıkarma şansına da
sahip olacağız. Ayrıca, bugüne kadar böyle bir gerekliliği hissetmemiş, belki de böyle bir yürekliliği
göstermemiş diğer arkadaşlarımızın da, yasanın çıkmasını ya da onaylanmasını beklemeden,
hemen, yarın sabahtan itibaren, bir emirle, bir genelgeyle, bu vakıf makbuzlarının kamu kuruluş
larından toplatılmasını, bu konuda para talep edenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını em
redebilirler ve bu uygulama da, belki yasa çıkmadan önce, vatandaşlarımızın bazı sıkıntılarının en
gellenmesi için bir kapı açmış, bir olanak yaratmış olabilir.
Bunu, bir de şu nedenle söylüyorum: Biliyorsunuz, bir önerge verilirken, bir uygulama eleş
tirilirken ya da bir şeye "kara" denilirken, niye bunun "beyaz"ı söylenmiyor diye hep eleştiriliyoruz;
ben, bir de bu beyazın nasıl söyleneceğine örnek olmak için bu konuyu gündeme getirmek istemiş
tim. Belki, Sayın Başbakan, Sayın Mehmet Ali Şahin ve diğer sayın bakan arkadaşlarımız bana hak
verirler ve yarın sabahtan itibaren bir genelge çıkarıp, yasa çıkana kadar, kendi kurumlarındaki bu
vakıf makbuzlarının toplanmasını, bu uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını da sağlamış
olabilirler.
Sayın milletvekilleri, evet, çok fazla uzatmayacağım. Hepimiz seçim meydanlarında vaatlerde
bulunduk, adaletten söz ettik; ama, hakikaten, bugün, belki de hemen yarın sabahtan itibaren -30
katrilyon lira; ki, benim bu bulduğum 30 katrilyon rakamı geçen yıla ait bir rakamdı, belki bu sene
içerisinde bu rakam katlanmıştır ve her geçen gün, vatandaşlarımızın cebinden alınan paralar alın
maya devam ediyor; ama, biz, bunu, yine 30 katrilyon lira diye kabaca dile getirirsek- bir genelge
vererek, biz, vatandaşların bu parayı artık ödememelerine, çoluk çocukları için, ailelerinin geçimi
için harcamalarına imkân vermiş olabiliriz, onlara bir kısmî rahatlama sağlamış olabiliriz ve temiz
topluma doğru da bir adım atmış olabiliriz. Onun için, bunu, bir kere daha, şu koltuklarda oturan ar
kadaşlarımızın dikkatine sunuyorum. Önergeye de olumlu oy vererek, belki bugüne kadar kamu
üzerinden yapılan yolsuzluğun boyutunu daha iyi irdelememiz, belki hesap sorabilmemiz, belki bu
paraların bir kısmını geriye alabilmemiz gibi uygulamalara imkân sağlayabiliriz ve şeffaf, denet
lenebilir bir devlete doğru, bir yönetime doğru adım atabiliriz.
Biz, Grup olarak olumlu oy vereceğiz. Sayın Bakanın da açıkladığı gibi, AKP Grubunun da bu
önergeye olumlu oy vermesini bekliyoruz.
Konunun, hepimiz için yararlı, güzel bir şekilde neticelenmesini diler, hepinize sevgiler, say
gılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Neşşar, teşekkür ediyorum.
AK Parti Grubu adına, Bilecik Milletvekili Sayın Fahrettin Poyraz; buyurun. (AK Parti
sıralarından alkışlar)
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AK PARTİ GRUBU ADINA FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; AK Partili ve CHP'li milletvekili arkadaşların ayrı ayrı verdikleri ve fakat bugün birleş
tirerek görüştüğümüz, kamu vakıfları ve kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandık
ları ile bu kurum ve kuruluşlarda bağış adı altında zorunlu olarak toplanan bütçedışı paralarla ilgili
olarak Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerinde Grubum adına söz almış bulunmak
tayım; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün, kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde, bir veya birden fazla kurulan vakıf ve der
nekler aracılığıyla, kamu hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızdan "bağış" adı altında para top
lanmaktadır. Kamu hizmetinden yararlanmak durumunda olan vatandaşlarımız, bu hizmeti görmek
için, bu bağışları yapmaya âdeta zorlanmaktadırlar. Vatandaşımız, bugün, devlet tarafından sunulan
ve hayatın her alanına yayılan kamu hizmetlerinin hangisinden yararlanmak isterse, karşısına bu
bağışlar çıkmaktadır. Tapu ve nüfus işlemlerinde, silah ve araç plaka tescil işlemlerinde, sağlık hiz
metlerinden yararlanmada ve bunun gibi verebileceğimiz pek çok örnekte, kamu hizmetinden yarar
lanmak isteyen vatandaşlarımızın, zorunlu bağış makbuzu kestirilmediği takdirde iş ve işlemleri
sonuçlandırılmamakta veya binbir türlü zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu anlamda, karşılığı daha ön
ce çeşitli vergiler olarak fıyatlandırılan kamu hizmetlerine bağış adı altında ikinci bir fıyatlandırma
yapılmaktadır.
Halbuki, tarihimizde önemli yer tutan vakıf kültüründe, bir malın veya akarın, insanlığın
yararına olacak bir hizmete yönelik olarak tahsis edilmesi sonucu vakıflar doğmuştur. Kendi doğası
gereği vakıf kültürü, hizmetten yararlanandan hizmetin karşılığını almaya değil, aksine, karşılıksız
olarak verme anlayışına dayanır. Geldiğimiz noktada ise bu anlayış tamamen tersine dönmüş, san
ki, bir anlamda almadan vermek Allah'a mahsustur gerekçesine sığınılarak, tüm kamu hizmetlerin
den karşılık talep edilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, söz konusu kamu vakıf ve derneklerine,
kamunun bina, personel, araç gibi tüm imkânları da sunulmuştur.
Sonuçta, neredeyse her yerde vatandaşa sunulan kamu hizmetinin hemen yanı başında vakıf ve
dernek ve tabiî ki zorunlu bağış gerçeğiyle karşı karşıya kalınmıştır. Vatandaş, devlet hizmetinden
nerede, ne zaman yararlanmak istese, kurulan bu vakıf ve derneklerle karşı karşıya bırakılmıştır.
Şimdi, ben, daha önce Grubumda paylaştığım bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabiî,
hepimiz, milletvekili olarak, günlük işlerimiz arasında vatandaşlarımızla da muhatap oluyoruz, on
ların dertlerini dinliyoruz. Ben de, bayramdan önce beni ziyarete gelen Rıza ismindeki bir vatan
daşımızın bana anlattığı bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Vatandaş rıza kimdir? Arkadaşlar, vatandaş rıza, Ankara'nın bir semtinde yaşayan ve geçimini
saat alım-satımı ve tamiriyle sağlayan küçük bir esnaf. Yanında çırağı olmadığı için de, özellikle
resmî dairelerle işi olduğu zaman, vatandaş rıza, mümkün olduğunca bu işlerini biriktirir ve mesai
saatlerinde ve tabiî ki işyerini de mecburen kapatarak bu işlerini çözmeye gider. Bugün, vatandaş
rıza için yoğun bir gün; yapacağı çok iş var ve zaman sınırlı. Hızlı hareket etmek zorundadır.
Babadan kalma bir merakı olan silah tutkusu nedeniyle aldığı silahına ruhsat alacak, hanımının eh
liyet işini halledecek, kızını birkaç gündür ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle doktora götürecek ve
yeni doğan çocuğuna da nüfus cüzdanı çıkacak. İşi çoktur ve vatandaş rıza, mesainin ilk
dakikalarında da valiliğe giderek işlerini çözümlemeye başlar. Valiliğe gider, silah ruhsatı ve hanımı
adına ehliyet almak için hazırladığı ve ilgili kamu kuruluşuna havale istediği dilekçesini verir. Ev
rak kayıttaki memur her dilekçe başına 3'er milyon lira ister. Vatandaş rıza gerekçesini sorduğunda,
valilik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kurulduğunu öğrendiği der
neğe bağış yapması gerektiği cevabını alır. Dilekçe havalesi ile bağışın herhangi bir ilgisinin ol
madığını iddia etmesi, sonucu değiştirmez. Karşısındaki memurun cevabı hazırdır ve kesindir:
"Gardaş, biz emir kuluyuz; bir itirazın varsa valilik makamına çıkarsın, yaparsın!"
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Gereğini yapın.
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FAHRETTİN POYRAZ (Devamla) - Arkadaşlar, herhalde, konuşmamızın sonunda gereğini
ortaya koyacağız. 20 dakika, sizin arkadaşınız, CHP'li arkadaşımız konuşurken, biz, gayet sakin bir
şekilde dinledik.
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Biz de dinliyoruz; devam et.
BAŞKAN - Sayın Poyraz, Genel Kurula hitap edin.
Buyurun efendim, devam ediniz.
FAHRETTİN POYRAZ (Devamla) - Şimdi, bu yanıt, tabiî, aynı zamanda, vatandaş rızaya dar
bımesel olmuş bir sözü de hatırlatır. Hani derlerdi ya eskiden "git, derdini Marko Paşaya anlat" diye.
Vatandaş rıza aynı durumla karşı karşıyadır; ama, fazla da tartışacak zamanı yoktur; çünkü,
yapılacak çok işi vardır; gün yeni başlamıştır. Vatandaş rıza, tabiî, istemeye istemeye parayı verir
ve oradan hızlı bir şekilde emniyete gider. Önce silah ruhsatı için başvurusunu yapar; ancak, valilik
ten havale ettirdiği dilekçesini ilgili emniyet birimine vermeden önce eline hemen 10 000 OOO'luk
bir makbuz tutuşturulur. "Bu nedir?.." "Efendim, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına
bağış..." Çaresiz, vatandaş rıza, bağış makbuzunun karşılığını öder; ama, canı da biraz sıkılmıştır.
Zaten, daha önce, sabıka kaydı almak için gittiği Adalet Vakfına da 5 000 000 lira bağış yapmıştır.
Neyse... Vatandaş rıza dilekçesini verir, hızlı bir şekilde ehliyet işlemlerini yaptırmak için de ilgili
servise gider. Dilekçesini ve ilgili evrakları verdiğinde, bu sefer eline 15 000 000 liralık bir bağış
makbuzu daha tutuştururlar. "Peki, bu nedir?" "Efendim, bu da Türk Trafik Vakfına ait bir bağış
makbuzu." "Ee, bu tutar çok değil mi" itirazlarına karşılık olarak da, hizmetin daha iyi yürütülmesi
için bu bağışların alınması gerektiği yanıtını alır; ama, yine de, vatandaş rıza tatmin olmamıştır.
Zaten, daha önce, ehliyet işlemleri sırasında, hanımın göz muayenesi için sağlık ocağının derneğine
bir 10 000 000 lira bağışlamıştı. Arkasından, sürücü kursunun verdiği belgeyi almak için de, Millî
Eğitim Vakfına 15 000 000 lira bağışlamıştı ve şimdi, burada da, polisle ilgili olarak bir bağışta daha
bulunmakta.
Sonuçta, vatandaş rıza, bütün bu itirazların bir sonuç getiremeyeceğini anladığı için, bu tutarı
da yatırıyor; ama, neyse ki, işlemler bilgisayar ortamında bir günde yapıldı ve bunun tesellisiyle
oradan ayrılıyor.
Hızlı bir şekilde vatandaş rıza evine dönerek kızını hastaneye götürmek için yola çıkar. Aracıy
la tıp fakültesi kampusunun girişine geldiğinde, aracın girişini engelleyen bir bariyer hemen
aracının önüne iner. Vatandaş rıza şöyle bir bakar, etraf aslında güzeldir, bilgisayarla işlem yapmak
tadırlar; ama, bilgisayar printer'ından bir makbuz eline tutuşturulur hemen. "Bu nedir?" "Efendim,
bu da otopark giriş ücreti 3 000 000 lira ve her saat başına 1 000 000 lira fark." Vatandaş rıza mec
bur, bu park yerini kullanacak. Zaten kızı rahatsız. Aracı bir başka yere park etse, hem uzak hem
oradan buraya yürümesi bir sıkıntı verecek. Sonuçta, tıp fakültesi vakfına bu bağış feda olsun
diyerek otopark için de bu bağışı yapar; ama, aracını park ettikten sonra kızıyla birlikte giriş
kapısına yöneldiği zaman, mavi önlüklü bir hastabakıcı tarafından girişte durdurulur. "Dur kardeş,
nereye gidiyorsun böyle?!" "Hiç, muayene olacağız..." "İyi; ama, bu şekilde giremezsin; burası has
tane; sağlık için temizlik şarttır; ayağınıza şu galoşlardan giymeniz lazım, tanesi 1 000 000 lira."
"Ee, bu para kime?.." "Bu da, tıp fakültesinin çevresini güzelleştirme ve yaşatma derneğine..." Şim
di, mübarek gündür, sabırlı olmak lazım; vatandaş rıza, çaresiz, 2 000 000'u da verir, içeri girer ve
hasta kabule gittiği zaman kızını muayene ettirmek istediğini söyler; görevli memur, kendisine,
bugün muayene sırasının dolduğunu, muayene olmak için yarın erken saatte gelmesi gerektiğini
söyler. Vatandaş rıza, yavaş yavaş sinirlenmeye başlamıştır; zaten dükkânını kapatmış, beş kuruş
para kazanıyor, bunu da dükkânı yarın kapatarak bir daha kaybedecek, netice itibariyle külliyen
zarardayım diye düşünürken, arka taraftan memur seslenir: "Beyefendi, isterseniz öğleden sonra
hocanın, yani profesörün özel muayenesi var, sorununuzu bu şekilde çözebiliriz." Vatandaş rıza,
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saatine bakar, zaten öğle olmuştur. "Peki" der; ne yapsın, bekler; ama, bu arada, tabiî, vakfın otopark
tarifesi de işlemeye devam etmektedir, saat başına 1 000 000 lira... Öğleden sonra hocadan randevu
almak için gittiğinde 50 000 000 lira muayene ücreti istenir vatandaş rızadan. Vatandaş rıza, neden
50 000 000 lira vermesi gerektiği noktasında kendi kendini ikna etmeye çalışır; tabiî, yılların
eğitimi, tecrübesi var, tıp profesörlüğü zor bir iş, zaten devlet 2-3 milyar zor maaş veriyor, adamlar
haklı tabiî, gibi gerekçelerle. Bu iyi niyetli düşüncenin yanı sıra, mübarek günde şeytan da vatan
daş rızanın aklını karıştırır. İyi; ama, bu bina devletin, hocanın odası devlet tarafından tahsis edil
miş, elektrik, su, kira masrafı yok, yanındaki asistanların, hemşirelerin maaşları devlet tarafından
ödeniyor. Vatandaş rıza, içinden bir lahavle çekerek şeytanın bu vesvesesini savuşturur. Hocanın
muayene sırasındaki ilgisinden memnundur vatandaş rıza; ama, hoca, sonucun kesin olması nok
tasında bir tomografi çekilmesini ister. Vatandaş rıza, kızını alıp, tomografi çekimi için aşağı iner,
gerekli talep yazısını ilgili memura verdiğinde memur, iki makinenin birinin bozulduğunu, diğerin
de çok sıra olduğunu belirterek, tomografi çekimi için dört ay sonraya gün verir. İyi ama, dört ay
çok uzundur; ya hastalık ilerlerse ya -Allah korusun- daha kötüsü olursa ne yaparım diye düşünür
ken, memur arkadaş vatandaş rızayı uyarır: "Özel çekim isterseniz, hemen yaparız." "Nasıl yani"
der vatandaş rıza. "Hastanemizde tıp fakültesi vakfına ait tomografi cihazımız mevcut; ücretini
yatırırsanız hemen çekeriz" yanıtını alır. Çaresiz 75 000 000'luk ücreti yatırırken vatandaş rızanın
iyice aklı karışmıştır. Düşünür, vatandaş rıza; bu vakıf devletten daha mı zengindir ki, onun aleti ve
aracı hiçbir zaman arıza yapmıyor da, devletin makinesi her zaman arızalı ve hiç tamir edilmiyor;
yoksa, devletin makinesi arızalı değil de, kendine öyle mi söyleniyor?! Acaba, şu anda vakfın diye
kullanılan makine, sakın devletin makinesi olmasın; üzerinde vakfın veya devletin diye bir şey yaz
mıyor ki. Vatandaş rıza, bu vesveseleri de dağıtmaya çalışır. Bunca yıl eğitim almış, koca koca
profesörler, böyle yanlış işlere girişirler mi canım?! Böyle oluyorsa, imkânlar demek ki bu kadar,
diye düşünür.
Sonuçta, vatandaş rıza sevinçlidir; çünkü, tomografi sonucu iyi çıkar, önemli bir sorun yoktur.
Sağlık bu, hiçbir şeye benzemez. Ameliyat falan denilseydi, ailece çok yıpranacaklardı. Zaten sınır
lı imkânları da var; bir de işin içinde bıçak parası falan çıkacaktı. İyice kabarmış park parasını
ödeyerek hastaneden ayrılan vatandaş rıza, kızının ilaçlarını alarak kızını eve bırakır ve sonrası,
kalan işine yönelir. Daha yeni doğan çocuğuna kimlik çıkaracaktır. Zaman da sıkışık; alelacele
aracını kaymakamlığın önünde bir kenara park ederek binadan içeri girer. Nüfus müdürlüğüne gir
diğinde, nüfus memuru elindeki makbuzla kendisinden para ister. "Bu nedir" diye sorduğunda
"Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfına bağış" olduğu yanıtını alır. Vatandaş rıza artık tec
rübelidir, tartışmanın bir sonuç getirmeyeceğini sabahtan beri yaşadıkları sonucu öğrenmiştir;
itirazsız 5 000 000'u ilgili memura verir ve makbuzunu alır. Teknoloji gelişmiştir, çok kısa sürede
nüfus cüzdanını çıkarır, haline şükreder. Daha birkaç ay öncesine kadar, faks ücreti, telefon ücreti
denilen bir sürü eködeme yapmak zorunda kalacaktı.
İşlerini bitirmenin rahatlığı içinde kaymakamlıktan çıkan vatandaş rızayı dışarıda yeni bir sür
priz beklemekteydi. Vatandaş rızanın arabası, park ettiği yerde yoktu. "Acaba, aracım çalındı mı"
diye düşünürken, arkadaki esnaf arkadaş, şaşkın şaşkın bekleyen vatandaş rızayı uyarır "aracınızı
Trafik Vakfının çekicileri parka çektiler." Trafik Vakfının acar görevlileri, çektikleri araç başına al
dıkları primlerin verdiği şevkle, vatandaş rızanın aracını hemen yükleyip parka götürmüşlerdi.
"Mübarek gün, herhalde Cenabı Hak sabrımı sınıyor" diye düşünen vatandaş rıza, elini cebine at
tığında 6 000 000-7 000 000 parası kaldığını fark ediyor. Arabayı almaya gidemezdi; park cezası,
çekici masrafı, otopark parası vesaire 70 000 000-80 000 000 para lazımdı. Çaresiz, dolmuşa binen
vatandaş rıza, günün ilerleyen saatlerinde dükkânına gider. Belki bir umut, bir siftah yaparım diye
tezgâhının başına oturmuştur ki, mahalle camiinin dernek başkanı hacı efendi içeri girer "Rıza Bey,
önümüz kış, camimize kömür alacağız; mübarek gün, bir bağışta bulunur musun" der ve vatandaş
rıza, cebinde kalan son 5 000 000'u da hacı efendiye verir.
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Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar; inanıyorum ki, vatandaş rızanın gün boyu yap
tığı bağışlardan rızasıyla yaptığı tek bağış, bu son bağıştı.
Bu ülkede 70 000 000 vatandaş rıza yaşıyor, hatta bu çatının altında bile. Siz değil misiniz ar
kadaşlar, milletvekilleri olarak geldiğiniz ilk günde 3 000 000 liralık rozetlere 30 000 000 lira ücret
ödeyen Meclis Vakfına?! (Alkışlar)
Evet, geldiğimiz noktada hepimiz birer vatandaş rızayız ve bu sorun, gerçekten, kangren haline
gelmiştir. Çok açıktır ki, bu Meclis çatısı altında her iki parti de, bu sorunun araştırılarak çözüm yol
larının ortaya konması için, ayrı ayrı iki araştırma komisyonu kurulması önergesi vermişlerdir.
Kurulan bu kamu vakıf ve derneklerinin tek gelirinin vatandaşlardan alınan zorunlu bağışlar ol
duğunu düşünmek de yanlıştır. Bu vakıf ve dernekler, mevcut halleriyle, birer ticarî işletme
hüviyetine bürünmüş, bugün hesaplarında trilyonlarca liralık kaynak ve yine, değerleri trilyonlarla
ifade edilecek kamu binaları, sosyal tesisleri, otoparklar ve ücretini devletin ödediği binlerce per
sonelle her biri birer holding haline gelmişlerdir.
Arkadaşlar, şimdi, ben, bunlara birkaç örnek vermek istiyorum sabrınıza sığınarak. En
büyüğünden başlayayım isterseniz; çünkü, can alıcı nokta burası. Vereceğim örnek, Merkez Ban
kası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı. Bu vakfın ilk kaynağı Merkez
Bankası tarafından konulmuştur arkadaşlar ve vakfın gelirlerinden bahsediyorum şu anda. 1998 yılı
geliri 391 000 000 dolar, 1999 yılı geliri 507 000 000 dolar, 2000 yılı geliri 308 000 000 dolar, 2002
yılı geliri 417 000 000 dolar ve toplam 1 960 372 000 dolar.
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Kaynak var; IMF'ye niye gidiyorsunuz kardeşim?! Bun
dan iyi kaynak mı olur?!
FAHRETTİN POYRAZ (Devamla) - Enteresan bir tablo da şudur: Bu gelirlerin arasında yıl
lar itibariyle baktığımız zaman, biz bir kamu kurumu olarak, Merkez Bankası olarak, yine devlet
kurumu olarak bu vakfa kaynak koyuyoruz ve bu vakıf da, bu kaynağı Hazineye satıyor ve gelirler
arasında, baktığınız zaman, hazine bonosundan 1998 yılında yaklaşık 100 trilyon faiz geliri, 1999
yılında 206 trilyon, 2000 yılında 190 trilyon, 2001 yılında 391 trilyon ve 2002 yılında ise 620 tril
yon lira bu vakfın faiz geliri var arkadaşlar.
Yani, burada fazla vaktinizi almak istemiyorum; verilecek çok örnek var; mesela, Tapu Kadas
tro Genel Müdürlüğü mensuplarının toplam geliri -yıllar itibariyle saymıyorum- 20 000 000 doların
üzerinde, Türk İdareciler Vakfının yine 20 500 000 dolar civarında, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Vakfının 19 000 000 dolar civarındadır; yani, TL söylemekten artık sıkıldık. Türk Polis Teş
kilatını Güçlendirme Vakfının 314 000 000 dolar civarında, Gençlik Spor Vakfının -bu biraz daha
düşük- 3 000 000 dolar civarında; ama, netice itibariyle, artık, TL konuşamıyoruz; çünkü, rakam
lar, sıfırlar çok fazla.
Bir hatırlatmada daha bulunup, sözlerimi bağlayacağım. Biliyorsunuz, geçtiğimiz aylarda bir
sigorta şirketinin genel müdiresi arkadaşımız emekli oldu. Bu vakıflar, sadece, üyelerine böyle sos
yal yardım gibi birtakım ödemeler değil, kesintili ödemeler değil, sürekli ödemeler de yapar hale
gelmişler. İçlerinde, Emekli Sandığı gibi çalışanlar, kendi üyelerine emekli ikramiyesi ve emekli ay
lığı ödeyenler de var. İşte bu sigorta şirketinin -ki, kamuya ait bir sigorta şirketidir- müdiresinin
emekli olduğu zaman, ilgili vakıftan aldığı emekli ikramiyesi ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar;
926 milyar lira. Fazla söze hacet yok.
Bugün, hükümetimizin Meclise sevk ettiği bir tasarı var. Bu tasarıda, bu vakıfların, kamu
gücünü kullanarak gelir toplaması noktasında -özetle söylüyorum- ciddî öneriler var. Kısa ve öz bir
kanun tasarısı bu. Bu kanun tasarısı uygulamaya girdiği zaman, inanıyorum ki, bugün her iki parti
olarak da şikâyet ettiğimiz birçok hususun, inşallah önümüzdeki günlerde çözümlendiğini
göreceğiz; ama, yine de, biz, AK Parti Grubu olarak, bu kanun çıkmış olsa bile, hem kanunun çıkış
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sürecinde hem de uygulanma sürecinde pek çok aksaklıklarla karşılaşacağımız için, bu kadar önem
li olan bir konuya Meclis tarafından da el konulması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla, her iki
partinin de, gerek Adalet ve Kalkınma Partisine gerekse Cumhuriyet Halk Partisine mensup ar
kadaşların verdiği önergelerin desteklenerek -Grubumuz tarafından destekleneceğini söyleyeyimbir araştırma komisyonu kurulması gerektiği düşüncesindeyiz.
Ben, AK Parti Grubu olarak, bu öneriyi destekleyeceğimizi belirtir, gelecek günler, inşallah,
vatandaş rızanın yüzünün güldüğü günler olur temennisiyle sözlerimi bağlayarak, hepinize saygılar
sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Poyraz'a teşekkür ediyoruz.
Önerge sahipleri adına, İstanbul Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar; buyurun. (AK Parti
sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakika.
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; kamu adına
kurulmuş olan vakıf ve derneklere bağış adı altında toplanan malî kaynakların araştırılmasıyla ilgili
olarak, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti tarafından ayrı ayrı verilen önergelerin birleştirilerek
görüşüldüğü bugün, ben de, önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, önce geç
miş ramazan bayramınızı tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; biraz önce, grup adına konuşma yapan arkadaşımızın
çok güzel ifadelerinden sonra detay konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Özellikle, vatan
daş rızanın serüveni ilgi çekici olarak gündeme geldi. Aynı olayları hepimiz yaşıyoruz ve konuşma
metninin tamamına katıldığımı belirterek, ben de, kısaca, bu konuların dışında, duygularımı, düşün
celerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Vakıflar, çok geniş kapsamlı, sosyal hizmet ve hayır kurumlarıdır. Bütün dünyanın gıptayla
baktığı ve söz ettiği Türk-Osmanlı medeniyeti, vakıf medeniyeti üzerine kurulmuştur. Üç kıtaya
yayılan Memaliki Şahanede, bırakın aç ve açıkta bir insan olduğunu, o dönemlerde, aç ve açıkta
hayvan bile kalmamış olduğunu duyuyor ve biliyoruz. Sosyal devlet nasıl olur; bu, bütün dünyaya
gösterilmiş ve Osmanlının çalışmalarıyla, hâlâ, günümüze kadar, bu noktaların örnekleri
yaşatılagelmiştir. Medeniyetin bu vakıf izlerini, bugün dahi görmek mümkün.
Sosyal hizmet ve hayır kurumu olan vakıfların, esasen, desteklenmesinin, hem medeniyet kök
lerimize saygının hem de toplumsal barış ve adaleti sağlamanın, hatta, daha açık bir ifadeyle, sos
yal devlet olmanın bir gereği olduğunu düşünüyorum. Ancak, ne var ki, kamu kurum ve kuruluş
larına ait vakıf ve derneklerdeki dejenerasyon, vakıf müessesesine olan ilgi ve güveni tüketmiş ve
bugün, bu tükenen ilginin canlandırılması için neler yapılabilir hususunun, hassas olan Mec
lisimizin İktidar ve muhalefet partilerinin öne atmış olduğu önergelerle, tekrar gözden geçirilmesi
fırsatını yakalamış bulunuyoruz.
Kamu vakıflarının, vatandaşlarımızı, bu tip bağışlarla, âdeta, canından bezdirmiş olduğunu,
hep, seçim bölgelerine gittiğimiz zaman, seçimden önce de duyduğumuz gibi, yine de duymaktayız.
O bakımdan, bir kere, kamu vakıf ve derneklerine çekidüzen verilmesinin, vakıf medeniyetine en
büyük hizmet olacağını düşünüyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de,
138'i üniversiteler bünyesinde, 424'ü bakanlıklarda, 46'sı ise belediyeler bünyesinde olmak üzere,
kamuya ait toplam 608 adet vakıf bulunmaktadır.
Bütçe kanunlarına göre, 2002-2003 yıllarında 116 adet vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarınca
denetlenmiş olup, kaynak aktarımı tespit edilen 15 adet vakıf hakkında yasal yollara başvurulmuş,
14 görevden alma, 2 adet dağıtılma davası açılmıştır.
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Öte yandan, 506 sayılı SSK Kanununun 20 nci maddesine göre kurulan 23 adet vakıf olup,
bunlardan 16 adedi, banka personeliyle ilgili sosyal güvenlik vakıflarıdır. Yine, Türk Ticaret
Kanununun 468 inci maddesine göre, işverenlerce, çalıştırılanlara yardım amacıyla kurulan 7 vakıf
bulunmaktadır.
Tapu, silah ruhsatı, av tezkeresi, amatör balıkçı belgesi, adlî sicil belgesi, pasaport, araç tescili,
plaka, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı gibi işlemler için, kamu kurum ve kuruluşlarının bir vakfı var
dır ve bu vakıfların "hizmet" adı altında zorunlu bağışlar aldıklarını biliyoruz. Hastanede tedavi mi
göreceksin, bağış yapacaksın! Dava mı açacaksın, bağış yapacaksın! Okula kayıt mı yaptıracaksın,
bağış yapacaksın! Oysa, eğitim, sağlık, adalet gibi hizmetleri, vatandaşlar arasında ayırım gözet
meksizin vermek, devlet olmanın bir gereğidir ve ücretsizdir.
Saygıdeğer arkadaşlarım, bu vakıfların topladıkları bağış miktarının 2001 yılı rakamlarıyla, 2
katrilyon liranın üzerinde, yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu tespit edilmektedir.
Devlet, hizmet götürmenin bedeli olarak, vatandaşlardan zaten vergi toplamaktadır; ancak,
kamu vakıflarının topladığı ne vergidir ne de harç. Bu bağışların toplanma biçimi ve mantığı yanlış
olduğu gibi, harcama yerleri de yanlıştır. Verdiğimiz bağışlar, kamu çalışanlarının sosyal tesislerine
katkı, genel müdürlere makam aracı, makam odası tefrişi, servis aracı, hatta ekemeklilik ikramiyesi
ve aylığı olarak hizmete dönüşmektedir; yani, verilen bağışların hiçbir şekilde meşru karşılığı yok.
Kamu vakıfları, kamu personelinin çiftliğine dönüşmüştür. Kamu vakıflarına ait gelirler, genel
müdürlerin veya birilerinin, âdeta, örtülü ödeneği durumuna gelmiştir. Kamu vakıflarının mal var
lıkları, gelir-gider bilançoları, yönetim biçimleri ve bürokrasiyle içiçeliği, kamu yönetiminin denet
lenebilirliği ve şeffaflığı ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Devlet içerisinde devletçikler oluşmak
ta, kamu vakıfları, âdeta, bürokrasi imparatorluğunun bütçesini oluşturmaktadır. Bürokrasiye,
denetimdışı olan çok ciddî bir kaynak transferi yapıldığı için de, buralarda, yolsuzluklar, usulsüz
lükler, şaibeler alıp başını gitmektedir. Âdeta, sinek üreten bataklıklar haline gelen kamu vakıfları
ve bürokrasi saltanatı bitirilmeden, yolsuzluk ekonomisinin çarklarını kırmak da asla mümkün ol
mayacaktır. Öte yandan, bunca yolsuzluk, usulsüzlük ve şaibe iddiaları, doğru, dürüst ve namuslu
bürokratları dahi yıpratmaktadır.
Söz konusu vakıflar, kamu kaynaklarıyla beslenmekte, kamuya ait binalara yerleşip, kuruluş
ların elektriğini, suyunu, hatta, araç ve gereçlerini ve personelini bile kullanmaktadırlar. Kamunun
kıt kaynaklarını kullanıp, kanını emmelerine rağmen, ne devlete ne de millete bir kuruşluk faydaları
dokunmaktadır. Bu bakımdan, ayrıca kaynak israfı olduğu da tartışma götürmez bir gerçek olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Nitekim, bu durum, zaman zaman yetkililerin itiraflarına ve şikâyetlerine dönüşmüştür. Geçen
lerde, bir bakanımız, yapmış olduğu açıklamalarında şöyle diyor: "Kamu hizmetlerinin yaygın
sunumunu sağlamak için kurulan vakıflar gözde kuruluşlar haline gelince, kamu yöneticilerinin de
ilgili odağı haline gelmiştir. Üst düzey yöneticiler vakıf idaresinde bulunmuş, kurum ile vakıf
arasında organik bağlar kurmuşlardır. Bazı vakıflarda, üst düzey görevliler, görevden ayrılmalarına
rağmen, vakıf idaresinden ayrılmamaktadırlar. Bu vakıfların sıkça şahsî amaçlara da hizmet ettik
leri görülmektedir. Bu yetmiyormuş gibi, yönetimdeki üst düzey bürokratlar, kamu gücünü kullan
maya başlamışlar, dolayısıyla, vatandaşı bağış yapmaya zorlamaktadırlar."
Kamu vakıflarıyla ilgili sıkıntı bugünün meselesi değildir. Geçmiş dönemlerden bu yana
devam edegeldiğini biliyoruz. Bununla ilgili yakınmaları, şikâyetleri sağır sultanın bile duyduğunu
hep beraber biliyoruz: ancak, bu vakıflar, bugüne değin varlıklarını devam ettirmek suretiyle, hem
bataklık olarak pislik üretmeye devam ediyorlar hem yolsuzluk ekonomisini besliyorlar hem de son
tahlilde, vakıf müessesesine zarar veriyorlar; ki, vakıf müesseselerinin, gönülden kurularak, insan
lar için son derece faydalı müesseseler olduğu, maksadı dahilinde kullanılmasının tavsiye edildiği,
maksadı dışında kullanıldığı takdirde dünyada da, iki cihanda da gerçekten vebal altında olunacağı
hususu, biraz önceki sözcünün belirttiği gibi, vakfiyelerde anlatılmıştır.
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Neyse ki, 3 Kasım seçimleri sonrası, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele konusunda taahhüt
lerde bulunmuş olan AK Parti ve iktidarının ve Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetinin bu konular
daki hassasiyetleri ve duyarlılıkları sonucu, olaylara kulak tıkanmadığını -AK Partinin, 58 ve 59 un
cu hükümetimizin; acil eylem planında da gördüğümüz gibi- kamu vakıflarının ıslahının gerektiğini
ve acil eylem planında izah edildiği şekliyle bir tasarının gündeme alındığını bilmekteyiz. Kamu
kaynaklarının kamu vakıfları tarafından kullanılmasının yasaklanmasıyla ilgili bu tasarı hazırlanmış
ve imzaya açılmıştır. Tasarıya göre, kamu vakfı tanımı yapılmayarak, Türk Medenî Kanununa göre
kurulan vakıflardan, kamu kaynaklarını kullanan, zorunlu bağış ve yardım alan, organlarında kamu
personelinin makam ve görev unvanlarıyla yer aldığı vakıflar kapsam içerisine alınmıştır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bu vakıfların, diğer kanunlarda öngörülmedikçe, kamu
hizmeti dolayısıyla vatandaşlardan bağış ve yardım almaları, kamudan ihalesiz mal ve hizmet alımı
yapmaları, kamu hizmet binaları ve müştemilatını adres göstermeleri, buralarda, her ne ad altında
olursa olsun, birim ve şube açmaları, kamu demirbaş ve sabit kıymetlerini kullanmaları, kamu
kurum ve kuruluşlarının isimlerini almaları, bu vakıflarda görev alan kamu personeline ücret öden
mesi ve kamu personelinin bu vakıflarda çalıştırılması engellenmektedir.
Kanun tasarısı ile Meclis araştırmasının eşzamanlı olarak aynı günlerde gündeme alınmış ol
ması da, gerçekten, ayrı bir şans olarak önümüzde duruyor.
AK Parti Hükümetinin, kangren halini almış olan kamu vakıflarına neşter vurulması hususun
da almakta olduğu tedbirin yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktidar ve muhalefet partileri
tarafından da konunun bir kez daha Meclis araştırmasıyla açıklığa kavuşturularak daha etkili tedbir
lerin alınabileceği kanaatiyle, bu görüşmelerin yapıldığı bugün, şahsım olarak, önerge hakkında AK
Parti Grubunun ve muhalefet partisi grubunun olumlu oy vermesiyle araştırma komisyonunun
kurulmasının faydalı olacağını ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bayraktar, teşekkür ediyorum.
Önerge sahipleri adına, Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan; buyurun. (CHP sıralarından
alkışlar)
Sayın Seyhan, süreniz 10 dakikadır.
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, bu araştırma
komisyonunun kurulmasına destek verecek bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
Bu, son derece önemli bir konu; ancak, ben, bu konunun sadece kamu vakıfları ve kamuya ait
dernekler olarak değerlendirilmesinden ve sadece bağış adı altında toplanan malî kaynaklar şeklin
de değerlendirilmesinden son derece üzüntü duyuyorum. Ben, şimdi, bu konudaki gerekliliği an
latırken...
Değerli arkadaşlarım, sanıyorum, beni dinleyip buna katılacaklar; çünkü...
BAŞKAN - Sayın Seyhan, bir dakika...
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lütfen, hatibi sükûnetle dinleyelim.
Sayın Seyhan, buyurun.
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hakikaten, bu. ciddî bir konu; din
leyelim.
Bu arada, babamın bir lafı vardı, o aklıma geldi, paylaşmak zorundayım; çünkü, biz, görüşmeler
sırasında birbirimize çok fazla engel oluyoruz. Babam "gülmesini bilmeyen esnaf değildir, dükkân
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açmasın; dinlemesini bilmeyen çağdaş değildir, siyaset yapmasın" derdi; ama, ben, bu sözü sizlerle
paylaşıyorum; yani, hepimiz için üzücü, ağırdır; ama, böyle bir gerçek de var. Ben, bunu sizlerle pay
laşmak istiyorum; çünkü, bu konu çok ciddî bir konu. Sadece burada kalamayız, kalamazsınız; ol
maz böyle şey; insanlar kan ağlıyor. Vakıf tanımlanıyor; ama, vakıf tanımından çıkmış bu iş.
Bakın, elimde, internetten vakıflar sitesine girdiğim zaman bir printer çıktısı var 10 sayfa.
Tarımsal vakıflarda e-ticaret, e-iş... Vakıflar üçüncü sektör olmuş bu ülkede. Bir özel sektör var,
kamu sektörü var ve vakıflar üçüncü sektör. Altında vakfı tanımlamış: "Yardımlaşmanın teşkilatlan
dırılmış en ideal biçimidir" demiş. Üstünde de bu var. Bu çelişkiyi hiç kimseye anlatamazsınız.
Geliyorum pratiğine. Bu iş çok kısaydı; vatandaş rızanın hikâyesi de aynı, hepimizin hikâyesi
de aynı. Çıkarsınız dersiniz ki: "Devletin görevi, işlettiği kurumlarda, vatandaşın sosyal ve kültürel
haklarını koruyacak hizmetler silsilesinin tamamını vermektir, bu işler de, devletin kendi kurumları
vasıtasıyla çözülür." Bu işin tanımı basit. Sosyal devlet, kendi işini, vakıflar kurarak, aksaklığını
gidermeyi hedefleyerek çözmeye çalışmaz. Sosyal devletin görevi, kamu kurumlarını en ideal idare
biçimine ulaştırmaktır. Devletin ulaşamadığı alanlarda, çevresel ve yaşamsal faaliyetlerde, vakıflar,
insanî değerleri yerine getirebilmek için dayanışma duygusunu ortaya çıkarır, toplumun mutluluğu
ve refahı için faaliyet gösterirler; bu iş bu kadar basit. Demek ki, devletin vakıfları, şu anda, dev
letin sorumluluklarını almaya çalışıyorlar.
Peki, bunun dışındaki aksaklıklar ne? Bunun dışındaki aksaklıklar çok. Birincisi şu: Hepimiz
tarihe bağımlıyız. Osmanlıdan günümüze kadar gelen vakıflar var. Biz de, geçen yıl, bu vakıflarla il
gili bir kanun çıkardık. Burada Adana milletvekillerimiz de var, gezmişlerdir. Hepimiz bölgelerimizi
gezerken, insanların kan ağladığını gördük. Bu vakıfların, 950 yılından başlayarak kurulduğunu da
görüyoruz. Kurtuluş Savaşı yaşadık. Bu köylüler diyor ki: "Vakıfları ele aldığınızda bizim sorun
larımızı da ele alın. Biz, burayı, atalarımızın kanıyla kazandık, bu toprakları yüz yıldır, yüzelli yıldır
ekip, işliyoruz. İki dönüme çit geçirdik, duvar yaptık, bina yaptık; ama, Mecliste sizin çıkarmış ol
duğunuz bir kanun diyor ki: 'İşgal altında tuttuğunuz arazileri götürün, bu vakıflara geri verin, satın
alın veya onun icar parasını ödeyin.' Siz, köyden kente göçü bununla mı önleyeceksiniz?!"
Değerli arkadaşlar, Adana'nın Karaisalı İlçesinde 5 köyde ve Pozantı İlçesinde 7 köyde 5 000
tapu iptal edildi. Oradan kamulaştırma geçmiş, planlama geçmiş, imar geçmiş, hâlâ, vakıf arazisi
diye elinden alınanlar var. İnsanlar topraklarını ekmek istiyor. Bu köylülerin sorununu da, bunlarla
birlikte araştırmak lazım. Gelin araştıralım.
Devletin malı hazine arazisi; on yıl işleyene, yirmi yıl işleyene bir hak koymuşsunuz, zilyet
hakkı demişsiniz; Kurtuluş Savaşında orayı almış, düşmandan kurtarmış, seksen yıldır işleyen
adama, burada işgalcisin, çık oradan kente göç, ne yersen ye, ne içersen iç diyemezsiniz. Böyle bir
şey olmaz!.. Bu insanlar da bizden çözüm bekliyor; bunu da bu kapsama alalım.
Bir üçüncü şık: Vakıflar, Türkiye'de, devletin yasal ve siyasal sorumluluklarına gölge
düşürüyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz; vakıfların işleyiş ve iştigal alanları o kadar genişlemiş
ki, siz, üçüncü sektörü oluşturup, piyasada rekabeti ortadan kaldırıyorsunuz. Kendi hukukumuzu
çiğner hale gelmişiz.
Eğitimde birlik ilkesi demişiz, eğitimde birlik ilkesini bozmuşuz. Bugün, vakıflar, kurslardan
tutun, üniversiteye hazırlığa kadar her tür eğitimi yapıyor. Siz, özel sektöre diyorsunuz ki,
binalarınızın 16 metrekarelik idareci odaları olacak, katların 3 metre yüksekliği olacak, kapı geniş
liğiniz 90 santim olacak, lavabo yüksekliğiniz şu kadar olacak; sen fizikî şartlara uymak zorundasın;
bu, bir. Eğer, sen eğitim yapacaksan 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa uyacaksın diyor
sunuz ve bu insanlara bir müfredat onaylıyorsunuz; ama, bir vakıf geliyor, kendi müfredatını
yazıyor, binanın standartlarına bakmadan eğitim veriyor; yani, benim için sağlıklı olmayan bir or
tam vakıf yapınca sağlıklı mı oluyor?! Özel öğretim yapınca sağlıksız, özel öğretim yapınca eğitim
de birlik ilkesine uy; ama, vakıfsan, ne eğitimine karışırım ne fizikî şartlarına karışırım ne sosyal
sorununa karışırım diyemezsiniz.
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Sayın Millî Eğitim Bakanından, Sayın Tarım Bakanından rica ediyorum...
HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Vakıflarda böyle bir şey yok.
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Var böyle bir şey. Ben, özel öğretimciyim.
HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Yok efendim...
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Efendim, var. Ben, burada, size, hangi vakıflar olduğunu,
listesini şimdi vereceğim. Ankara'nın göbeğinde bile var. Gezer, birkaç adım yürürseniz, kimlerin,
hazırlık kursları adı altında, hangi binalarda ders verdiğini görürsünüz, hangi koşullarda ders ver
diğini görürsünüz. Bu, kanayan yaradır. Bunu, ben, bilginize sunmak istiyorum. Eğitimde birlik il
kesini korumak zorundasınız, farklı müfredatla eğitim verdiremezsiniz.
Bakın, bir de, özel öğretimde bir anekdotu daha anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım,
malî açıdan da bunları denetlemek zorundayız; ben katılıyorum, sadece bağış şeklinde değil. Bakın,
625 sayılı Kanuna göre, özel öğretimde verginin yüzde 93'ü özel öğretim kurumlarından alınıyor,
sadece yüzde 7'si vakıflardan alınıyor. Özel öğretim denetleniyor, vakıflar denetlenmiyor. Bu
ayırımı, temsil ettiğiniz tabana hiçbir şekilde izah edemezsiniz.
Ben, bu söylediklerimizin hepsini bir arada kanunlaştıralım demiyorum; ama, burada bir iş
yapıyoruz. Sizden rica ediyorum, bu araştırmanın kapsamını genişletelim, var mı yok mu, kol kola
girelim, bu ilçeleri gezelim, gidelim, özel öğretim kurumlarını gezelim. Ben, size, elimdeki
dokümanlar ile vakıfların faaliyet alanları konusunda elde ettiğim verileri vereyim; ama, burada ak
saklık varsa, bunu da beraber düzeltelim.
Bu insanlar bizim, bu halk bizim, bu toplum bizim, bu millet bizim, bu topraklar bizim. Bizim,
hepimizin görevi, sosyal dayanışmayı sağlamak olduğu gibi, sosyal refahı da sağlamaktır, vatandaş
lar arasında, çalışma ortamında eşgüdüm yaratmaktır, yaşamda eşdeğer standartlar yaratmaktır ve
bu ülkede kalitenin önünü açmaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, benim önerilerimi de dikkate alacağınızı düşünüyor, hepinize say
gı ve sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Seyhan, teşekkür ediyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlan
mıştır.
Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Meclis araştır
ması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden
başlamak üzere üç ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Saygıdeğer milletvekilleri, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için, 3 Aralık 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 18.32
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
I.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Adanasporun gelirlerine haciz konulduğu iddiasına
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1308)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.

Tacidar SEYHAN

1. Adana spor kulübünün gelirlerinin tamamına maliye borçlarından dolayı haciz
konulduğu iddiaları doğru mudur?
2. Mahkeme karan ile l/3*ü oranında borçlarının tahsil edileceği onaylanmış iken
kurumun tamamen tasfiyesine yol açmak amacı ile bu karara İtiraz edildiği doğru
mudur?
3. Adana spor A.Ş'nin sahipleri (yönetim kurulu) kimlerdir?
4. Diğer klüplerin borçlarının tahsilinde ne gibi yöntemler uygulanmaktadır?
T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-269
KONU: Soru Önergesi

21.11.03 0 5 0 7 9 8
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ

: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 20.10.2003
A.01.0.GNS.0.10.00.02-3237 sayılı yazısı.

tarih ve

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/1308-3300
esas nolu yazslı soru önergesinde; Adanaspor kulübünün gelirlerine vergi
borçlarından dolayı haciz konulduğu, Mahkeme borçların 1/3 oranında tahsiline karar
vermiş iken kulübün tasfiyesine yol açmak amacıyla bu karara itiraz edildiği
hususlarınm doğru olup olmadığı, kulübün üyelerinin isimleri ile diğer kulüplerin
borçlarının tahsilinde uygulanan yöntemler sorulmakta alup, bunlara
İlişkin
cevabımız aşağıda açıklanmıştır.
Adana İli Ziyapaşa Vergi Dairesi mükelleflerinden Adanaspor Spor Faaliyetleri
A.Ş.nin ödenmemiş vergi borçları için 6183 saydı Kanunun cebri takibata ilişkin

-496-

T.B.M.M.

B : 22

2 . 12 . 2003

O :2

hükümleri uyarınca yapılan takibat sırasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı
nezdindeki alacaklarına Kanunun 62 ve 79. maddeleri uyarınca haciz uygulanmış
olup, mükellef söz konusu alacaklarının tamamına haciz uygulanmayacağından
bahisle Adana 2. Vergi Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma talepli olarak dava
açmıştır.
Anılan Mahkemece verilen 25/09/2003 gün ve 2003/945,946 Esas No.lu
kararlarla esas hakkında karar verilinceye kadar söz konusu haczin alacağın
tamamına değil 1/3'ne uygulanabileceği belirtilerek, yürütmenin durdurulmasına karar
verilmiştir.
6183 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde; "Aylıklar, ödenekler, her çeşit
ücretler, intifa hakları ve hasılatı ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları,
sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından sağlanan gelirler kısmen haczolunabilir.
Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz."
Hükmü yer almaktadır, Söz konusu alacak 71 inci maddede sayılan kısmen haciz
edilebilen gelirlerden olmadığından yürütmeyi durdurma kararma dairece itiraz
edilmiş olup itiraz henüz sonuçlanmamıştır.
Anılan karara karşı yapılan itiraz, mükellef şirketin tamamen tasfiyesine yol
açmak amacıyla değil, konuya ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde İdari
Yargılama Usulü Kanununun İdareye de verdiği yasal hak kapsamında kararın
düzeltilmesi amacıyla yapılmıştır.
Borçlu Adanaspor kulübünde olduğu gibi vergi borçlarını yasal süre içerisinde,
6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirme konusunda tanınan
imkan ve/veya Vergi Barışı Kanunu kapsamı ile verilen imkanlara rağmen ödemeyen
diğer kulüp veya mükellefler nezdinde de 6183 sayılı Kanunun cebri takibat
hükümlerinin idareye tanıdığı yetki çerçevesinde gerekli takibat
işlemleri
gerçekleştirilmektedir.
Buna rağmen Adanaspor A.Ş.'nin Vergi Barışı Kanunu kapsamına girmeyen
vergi borçları (cari dönem) için Bakanlığımıza yaptığı tecil talebine olumlu yaklaşılmış
ve taksitlendirme yapılmıştır.
Diğer taraftan soru önergesinin 3. bölümünde, Adanaspor Spor Faaliyetleri
A.Ş.nin sahiplerinin (yönetim kurulu üyeleri) kimlikleri hususunda bilgi istenilmektedir.
Bütün modern vergi sistemlerinde yer alan "vergi mahremiyeti" ilkesi mükellefin
ve mükellefle ilgili kimselerin; şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine,
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik sırların üçüncü kişilerin
yararına kullanılmasını önlemek amacıyla uygulanan bir vergi hukuku prensibi olup,
aynı amaçlarla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5. maddesinde bu prensibe yer
verilmiştir.
Vergi Usul Kanununa göre açıklanabilecek husus sadece kurumlar vergisi
mükellefleri ile getir vergisi mükelleflerinden yıllık beyanname verenlerin adları,
unvanları ve beyanlarına göre tarh olunan vergi miktarlarıdır. Ayrıca bu bilgiler her
mükellefin işyerinde asılan vergi levhasında yer alan bilgilerdir.
Bu bilgiler haricinde mükelleflerin işlerinin mahiyetlerine, şahıslarına, aile
durumlarına, servetlerine ilişkin olup, vergi idaresinin bilgisi dahilinde bulunan
hususların açıklanmasına yasal olarak imkan bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederini.

ıal UNAKITAN
Maliye Bakanı
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2.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, ülkemizde tavuk vebasıyla ilgili bir virüs tespit
edilip edilmediğine ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı
(7/1309)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık bakanımız Sayın Recep AKDAG tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim»

Dr. Muharrem TOPRAK
İzmir Milletvekili

Geçtiğimiz Nisan ayında akciğer iltihabı nedeniyle hastaneye kaldırılan
Hollandalı veterinerin iki gün sonra yaşamım yitirmesi batılı viroloji
uzmanlarını telaşlandırdı. Daha önce hiçbir sağlık sorunu yaşamayan 57
yaşındaki Jan van Bosch *a tavuk vebası virüsü bulaşmıştı. Doktorlar akciğer
dokusunda H7N7 olarak sınıflandırılan bir virüs saptadılar. Tavuk vebasının
Hollanda'da Şubat ayında ortaya çıkmasından sonra 20 milyonun üzerinde tavuk
Öldü. Ve salgın geçtiğimiz haftalarda Almanya'daki bir tavuk çiftliğine de
sıçradı. Tavuklarda son derece bulaşıcı bîr grip türüne yol açan hastalık birkaç
gün içinde hayvanların %90-100'ünü öldürüyor. Dahası virüs insanlara da
bulaşabiliyor. İstatistiklere göre virüsün, çiftliklere yayılmasından sonra 400 kişi
hastalanmış ancak hastaların çoğunda genelde zararsız bağdokusu iltihabı
gelişmiştir.
Bu nedenle:
1. Ülkemizde tavuk vebası ile ilgili herhangi bir virüs ya da hastalık
tespit edilmiş midir?
2. Ülkemizde tavuk vebası ile ilgili herhangi bir önlem alındı mı? Alındı
ise bu önlemler nelerdir?
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

SAYI :B100TSH0110Û02
KONU :Yazılı Soru Önergesi Cevabı

14.11.03.

17434

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:20.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1309-3304/12379 sayılı yazıları.
izmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK tarafından, tavuk vebası hastalığının Ülkemizde görülüp
görülmediği ve bu hastalıkla ilgili alınan önlemler ile alâkalı olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte
sunulmaktadır.
Arz ederim.

Prof. DrTRŞcetî AKDAĞ
Sağlık Bakanı

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'ın "Hollanda'da 2003 Şubat ayında ortaya çıkan buradan
da Almanya'ya sıçrayan ve bir zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık) olan tavuk vebası
hastalığının Ülkemizdeki durumu'na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır.
SORULAR:
1- Ülkemizde tavuk vebası ile ilgili bir virüs ya da hastalık tespit edilmiş midir?
2- Ülkemizde tavuk vebası ile ilgili herhangi bir önlem alındı mı? Alındı ise bu önlemler nelerdir?

CEVAPLAR:
Cevap 1- Söz konusu hastalık öncelikle bir hayvan hastalığı olması nedeniyle konu Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı yetkilileri ile görüşülmüş ve bu hastalığın şimdiye kadar Ülkemizde görülmediği, bununda
kanatlılarda yapılan testlerle teyit edildiği ve Ülkemizin bu hastalıktan ari olduğunun ilgili uluslar arası
kuruluşlara da iletildiği bilgisi alınmıştır. Hastalığın insanlarda görüldüğüne dair olarak da Bakanlığımıza
bugüne kadar herhangi bir bilgi ulaşmamıştır.
Cevap 2- Ülkemizde görülmemesine rağmen, bütün dünyada büyük ekonomik kayıplara neden olan
hastalığa karşı korunma ve mücadele için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Tavuk Vebası Hastalıgı'na
(Avian Influenza) Karşı Korunma ve Mücadele Talimatnamesi yayımlanmıştır.
Gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.
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3.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1321)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Abdullah GÜL tarafından
sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.03.03.2003

Vezir AKDEMİR
İzmir Milletvekili

Kamu kurumlarına açıktan personel alımında 657 sayılı kanunun
48. maddesinde genel ve özel şartlar açıkça belirtilmiştir.
Sorularım şunlardır:
1-Bakanlıklar kendi özel yönetmeliklerinde açıktan ilk defa memur
alımlarında 30 yaş üst sınırını zorunlu kılmaktadırlar.Bu smır 35 yaş
üst sının olarak uygulanamaz mı?
2-Ülkenin ekonomik koşullarından dolayı 30 yaş üst sınırını aşıp
sınavlara giremeyenlere mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından
ayrıca sınav hakkı tanınacak mı?
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T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
Sayı :B.02.0.002/
Konu:

SÜRELİDİ

b(9g

ANKARA

2.//.///2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 14.03.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.026/278-991/4092 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 20.03.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-85-9/I257
sayılı yazısı.
c) 31.03.2003 tarih ve B.02.0.002/1944 sayılı yazımız,
d) 14.04.2003 tarih ve B.02.0.002/2248 sayılı yazımız.
e) TBMM Başk.nın, 20.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.027/1321-991/4092 sayılı yazısı.
f) Başbakanlığın 14.11.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-85-9/5143
sayılı yazısı.
İzmir Milletvekili Sayın Vezir AKDEMİR'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği,
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde
cevaplandırılmasını istediği, 6/278-991 esas no'lu sözlü sorn önergesinin 7/1321 esas
no'lu yazılı soru önergesine çevrildiği ilgi (e) yazıdan anlaşılmıştır.
Sözkonusu soru önergesine ilgi (c) ve (d) yazılarımız ile cevap verilmiş olup, soru
önergesi cevabı bir kez daha ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mehmet Ali ŞAHIN
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN VEZİR AKDEMİMİN BAŞBAKANIMIZ TARAFINDAN SÖZLÜ
CEVAPLANDIRILMASI İSTENİLEN SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİLER.

Soru 1- Bakanlıklar kendi özel yönetmeliklerinde açıktan ilk defa memur alımlarında 30 yaş
ûst sınırım zorunlu kılmaktadırlar. Bu sınır 35 yaş üst sının olarak uygulanamaz mı?
Cevap 1- Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Devlet Memurluğuna
alınacaklarda aranan şartları düzenleyen 48 inci maddesinde, memurluğa alınmada üst yaş
sınırı tespit edilmemiş., ancak adayların kurumlann özel kanun veya diğer mevzuatlarında
aranan şartlan taşımaları gerektiği hükmü getirilmiştir.

Bu çerçevede, merkezi yerleştirme yapılmak üzere ilan edilen kamu kurum ve
kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlar için 30 yada 35 yaş olarak genel bir yaş sının konması
söz konusu olmayıp, yerleştirme kılavuzlarında yer alan kadro ve pozisyonlar için aranılan
nitelikler, ilgili kurum ve kuruluşların yürürlükteki mevzuadan çerçevesinde hizmetlerin gereği
olarak kurumlar tarafından tespit edilmektedir.

Soru 2- Ülkenin ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak 30 yaş sınırını aşıp sınavlara
giremeyenlere mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından ayrıca sınav hakkı tanınacak mı?

Cevap 2- 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
"Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelikle merkezi sınava katılmada herhangi bir yaş sınırının konulmaması sebebiyle,
yaş sınırlaması konulmak suretiyle ayrı bir sınav yapılması söz konusu bulunmamaktadır.
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4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, kredi kartı borcu faiz oranlarına ve bankaların bazı uy
gulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1324)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyıp ERDOĞAN
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.10.2003

Emin ŞİRİN
İstanbul MİLLETVEKİLİ

1- Muhtelif bankaların kredi kartı borcu tahsilatı yaparken, borçlunun borcunun
tamamını ödememesi durumunda, geriye dönük olarak bütün toplam borca faiz
tahakkuk ettirildiği doğru mudur?
2- Bankalardan müşterilere nakden verilen tüketici kredilerinin aylık faizleri yüzde 3-4
civarında dolaşırken, kredi kartı marifetiyle harcama yapan banka müşterilerine
bankalar neden yüzde 7.5'in üzerinde bir faiz uygulanmaktadır? Bu faizler neden
tüketici kredileri limitlerine indirilmemektedir?
3- Bankalar tarafından devlete ödenmek üzere kesilen, Kaynak Kullanımı Destekleme
Fonu (KKDF), 12.05.1998 tarih ve 88/12944 sayılı kararnameyle, "Tüketici kredisi"
başlığı altında kesilmektedir. Bankaların, kredi kartı adı altındaki krediyi, tüketici
kredisi olarak tanımlamadıkları düşünüldüğünde, KKDF'nin kesilmesi uygun mudur?
Bu kesinti neye dayanarak yapılmaktadır?
4- Banka ile Müşteri arasında yapılan sözleşmelerde belirlenen kredi limitlerinin,
yeniden arttırılması sırasında müşteri ile banka arasında yeni bir sözleşme yapılmakta
mıdır? Yapılmıyorsa banka hangi gerekçeyle kredi limitini tek taraflı olarak
arttırmaktadır? Banka tarafından yapılan tek taraflı limit artışı hukuki bir uygulama
madır?
5- 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 28 ve 30. maddesinde, Banka Sigorta Muamele
Vergisi'nin (BSMV) bankanın lehine olan paralardan almak kaydıyla, bankalar
tarafından ödeneceği hükmü yer almaktadır. Buna rağmen,.bankaların sözleşmeye bir
hüküm ilave ederek, kendileri ödemesi gereken parayı banka müşterilerine ödettiği
bilinmektedir. Bu uygulama hukuki bir uygulama mıdır?
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BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

21.11.03* 6 7 8 5 5
Sayı: B.02.1.HM.O.EKA-01.02-20/
Konu: Soru Önergesi Hk.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi: (a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 30.10.2003 tarih
ve B.02.0.KKG,0.12/106^253-1/4852 sayılı yazıları.
(b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14 Kasım 2003 tarih ve
13261 sayılı yazısı.
(c) T.C. Ziraat Bankası'nın 14 Kasım 2003 tarih ve 1921 sayılı yazısı.
(d) Türkiye Halk Bankası'nın 14 Kasım 2003 tarih ve 94 sayılı yazısı.
İlgi (a)'da kayıtlı yazıda, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİNİN Sayın
Başbakanımıza tevdh ettiği 7/1324-3327 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli
olarak gönderilmiş ve Sayın Başbakan adına önergenin cevaplandırılması talep
edilmiştir.
Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankasından alınan ilgi
(b), (c), (d) yazıların suretleri Ek'te sunulmaktadır.
Bilgiferi ile gereğini arz ederim.
Ali BABACAN
Devlet Bakanı
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi)

...
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SAYI : BDDK.2003.01 .KİK. 1 - 1 3 ^ foV
KONU: Soru önergeleri
11
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KASIM
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HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA
İLGİ: 07.11.2003 tarih ve B.02.1.HM.O.EKA-02.03-01/65390 sayılı yazınız.
İİgi yazınız ekinde gönderilen îstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in Sayın
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/1324-3327 sayılı soru önergesinde yer alan hususlardan
Kurumumuzu ilgilendirenlere ilişkin cevaplanınız aşağıda sunulmaktadır.
1-) 14.03.2003 tarih ve 25048 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
"4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"un Geçici
1 inci maddesi "Bu Kanunun yayımından önce borçlunun temerrüdü nedeniyle ödenmeyerek
icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçlan, temerrüt
tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde elliyi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak
suretiyle oniki eşit taksitte ödenir. Kredi kartı borçlan nedeniyle gerçekleştirilen her türlü
takip, yukanda yer alan hükme göre ilk taksidin ödenmesiyle durur ve son taksidin
ödenmesiyle birlikte tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar. Bu madde hükümleri, tüketicinin kredi
verene, Kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı müracaat etmesi halinde
uygulanır." hükmünü amirdir.
Bu çerçevede, mağduriyetleri gidermeyi teminen bankaların, kredi kartı borçlularının
yasal haklarım kullanmalarının sağlanması bakımından hassasiyet göstermeleri gerektiği ve
bu hususun bankalara duyurulması konusu, 28.03.2003 tarih ve 3710 sayılı yazımızla
Türkiye Bankalar Birliğine bildirilmiştir. Ayrıca, belirtilen Kanunun uygulanmasından
sorumlu kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olduğundan yazının bir örneği anılan Bakanlığa
iletilmiştir.
2-) Bilindiği üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci maddesinin (1) numaralı
fıkrasının (a) bendi "Bakanlar Kurulu; Bankalann ödünç para verme işlemleri ve mevduat
kabulünde uygulayacakları azami faiz oranlan ile sağlayacaklan diğer menfaatlerin nitelikleri
ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunlan kısmen veya tamamen serbest
bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, (a) bendinde belirtilen yetkilerini Merkez Bankasına
devredebilir." hükmünü amirdir.
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Bakanlar Kurulunun, 2002/3707 sayılı Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak
Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararının 2 nci maddesi ise
"Bankaların mevduata ve kredilere uygulayacakları azami faiz oranları, bu oranların kısmen
veya tamamen serbest bırakılması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayunlanacak
tebliğlerle düzenlenir." hükmünü amirdir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2002/1 sıra nolu Mevduat ve Kredi
İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlan ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında
Tebliğinin 3 üncü maddesi uyannca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere
uygulanacak azami faiz oranları ile faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak
masrafların nitelikleri ve azami sınırlan bankalarca serbestçe belirlenebilmektedir.
Diğer yandan, kredi kartları, esas itibarıyla kredilendirme aracı olmaktan ziyade ödeme
aracı niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, kredi kartıyla yapılan harcamalardan doğan borcun
tamamının son ödeme tarihinde ödenmesi esastır. Son ödeme tarihinde borcun kısmen
ödenmesi ya da hiç ödenmemesi durumunda, kart hamili ödemediği tutar kadar kredi
kullanmış olmakta ve kredi kartı bir kredilendirme aracı niteliği kazanmaktadır. Bu itibarla,
kredi kartlarında uygulanan faiz oranlan diğer ülkelerde de olduğu gibi genel faiz
oranlarından ve özellikle diğer tüketici kredilerine uygulanan faiz oranlanndan daha yüksek
belirlenmektedir. Bu uygulamanın temel amacı, kredi kartlannm kredi ihtiyacını karşılama
amacıyla kullanılmasını engelleyerek, kişileri, kredi ihtiyaçlarını diğer tüketici kredileri
yoluyla karşılamaya teşvik etmektir.
4-) Banka ile müşteri arasında yapılan sözleşmelerde belirlenen kredi limitlerinin
artın İması, bankacılık mevzuatı kapsamına giren bir husus olmamakla birlikte, konunun
Borçlar Hukuku açısından değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Bilgilerini arz ederim.

Ahmet ŞİRİN
İkinci Başkan
Başkan V.
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T.C.

BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIMA
(EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
ANKARA

İLGt: 07.11.2003 tarih ve 65390 sayılı yazınız.
İlgi yazınız eki İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRİN'e ait 7/1324-3327 sayılı soru
önergesi yanıtı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Z İ R A A T B A N K A S I AŞ

Ek:1

f

'

Mustafa NAZLIOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

Can Akın ÇAĞLAR
İcra Kurulu Başkanı
Genel Müdür

EK:1
Sorul
Muhtelif bankaların kredi kartı borcu tahsilatı yaparken, borçlunun borcunun tamamını
ödememesi durumunda, geriye dönük olarak bütün toplam borca faiz tahakkuk ettirildiği doğru
mudur?
Cevap 1
Hesap kesim tarihinden önce yapılan işlemler için, hesap kesim tarihi itibari ile düzenlenen
hesap özetinde müşteriye bildirilen borç bakiyesinin, son ödeme tarihinde tamamen ödenmemesi
halinde ödenmeyen kısmına hesap kesim tarihinden (bildirim yapıldığı tarih) geçerli olmak üzere
bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz tahakkuk ettirilmekte, yeni dönemde söz konusu faiz ve
fer'ileri yine ödenmediği takdirde oluşan (en son ekstrede belirtilen) toplam borç bakiyesine faiz
tahakkuk ettirilmektedir.
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Soru 2
Bankalardan müşterilere nakden verilen tüketici kredilerinin aylık faizleri yüzde 3-4
civarında dolaşırken, kredi kartı marifetiyle harcama yapan banka müşterilerine bankalar neden
yüzde 7. S'in üzerinde bir faiz uygulanmaktadır? Bu faizler neden tüketici kredileri limitlerine
indirilmeme/etedir?
Cevap 2
03.11.2003 tarihi itibari ile Bankamız Tüketici Kredisi faiz oranı 12 ay vadeli krediler için
%2,40, kredi kartları alışveriş ve nakit çekimler için faiz oranı ise %5,90 olarak uygulanmaktadır.
İki kredi türünün farklı faiz oranlan ile faizlendirilmesi iki ürünün maliyetlerinin farklı
olmasından kaynaklanmaktadır
Tüketici kredilerinde operasyon maliyetleri ihma! edilebilir düzeyde iken, kredi kartlarında
önemli ölçüde yüksektir. Soz konusu operasyon maliyetleri temelde; ürünün uluslararası dolaşımda
kullanılabilmesi, kan ile real-time işlem yapılabilmesini sağlayan dev sistemler kullanılması, kart
hamillerinin bilgilendirilmesi için her ay hesap bildirim cetvellerinin basım ve postalama giderleri
ile bu işlemlerin ve sistemlerin yönetilmesi ve özel uzmanlık gerektiren işgücü giderlerinden
oluşmaktadır. Ayrıca, iki ürünün farklı nitelikleri gereği risk kategorileri de farklıdır.
Sonuç olarak, kredi kartlarında, kart hamilleri bir hesap dönemi içerisinde yapmış oldukları
harcamalan son ödeme tarihinde tamamen ödedikleri taktirde kendilerinden hiçbir faiz alınmamakta
ve bu durumda yaklaşık 1 aylık fonlama maliyetlerinin tamamı bankalar ve işyerleri tarafından
karşılanmaktadır. Ayrıca, kredi kartları alışveriş ve nakit çekimler için Bankamızca uygulanan
%5,90 faiz oranı, sektördeki en düşük faiz oranları arasındadır.
Soru 3
Bankalar tarafından Devlete ödenmek üzere kesilen, Kaynak Kullanımı Destekleme
Fonu(KKDF), 12.05.1998 tarih ve 88/12944 sayılı kararnameyle, "Tüketici Kredisi" başlığı
altında kesilmektedir. Bankaların, kredi kartı adı altındaki krediyi, tüketici kredisi olarak
tanımlamadıkları düşünüldüğünde, KKDF'nin kesilmesi uygun mudur? Bu kesinti neye
dayanarak yapılmaktadır?
Cevap 3
Kredi kartının sunduğu taksitlendirme veya nakit avans imkanları kullanıldığında, Banka
tarafından kart hamiline kredi açılmış olmaktadır. Gerçek kişilere açılan bu kredi, tüketici
kredisidir. Nitekim, gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık Genel Müdürlüğü
Bankacılık İşlemleri Müdürlüğü'nün 2000/6 Sayılı Genelgesinde "... kredi taksitlendirmeleri, kredi
kartı nakit avansı ... tüketici kredisi sayılmaktadır." denilmekte gerekse 4822 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16. maddesi ile 4077 Sayılı
Kanun'un 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 10/A maddesinde kredi kartı ile mal
ve hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı i!e nakit çekim suretiyle kullanılan
kredilerin de tüketici kredisi hükümlerine tabi olduğu açıkça belirtilmektedir. Buna göre, tüketici
kredisi hükmünde olan kredi kartı ile yapılan ve nakdi krediye dönüşen harcamalar ile nakit avans
kullanımları, tüketici kredilerine ilişkin KKDF kesintisine tabi tutulmaktadır.
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Soru 4
Banka ile müşteri arasında yapılan sözleşmelerde belirlenen kredi limitlerinin, yeniden
artttrüması sırasında müşteri ile banka arasında yeni bir sözleşme yapılmakta mıdır?
Yapdmıyorsa banka hangi gerekçeyle kredi limitini tek taraflı olarak artırmaktadır? Banka
tarafından yapılan tek taraflı limit artışı hukuki bir uygulama mıdır?
Cevap 4
4077 Sayıh Kanun'un 10/A maddesinde "kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi
krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10. madde
hükümlerine tabidir. Ancak, bu tür krediler hakkında 10. maddenin ikinci fıkrasının a, b, h ve ı
bentleri uygulanmaz..." hükümleri yer almaktadır. Dolayısıyla, tüketici kredisi sözleşmelerinde yer
alması zorunlu olan hususlann belirtildiği 10. maddenin (a) bendi kredi karttan için
uygulanamayacağından Kredi Kartı Üyelik ve Kredi Sözleşmesi kredi kartı limitini belirtecek
şekilde düzenlenmemekte, bu nedenle, limit artış ve azalışlarında tekrar bir sözleşme
yapılmamaktadır. Ayrıca, söz konusu sözleşme ile banka, müşterinin kredi limitini günün
koşullarına ve müşterinin durumuna göre artırıp azaltma yetkisine sahip olduğunu belirterek,
müşterinin kendisine ekstre ile yazılı olarak bildirilen harcama limiti değişikliğine, bildirilen
tarihten itibaren uyacağını kabul ettiği hususunda taahhüdünü almaktadır. Müşteri, söz konusu
değişikliğin kendisine bildirildiği ekstredeki limite itiraz ederek, limiti artırılmış ise azaltılmasını
talep edebilmekte veya aksi durumda azalış ile ilgili bilgi isteyebilmektedir.
Som 5
6802 Sayılı Gider vergisi Kanunu '«H/I 28. ve 30. maddesinde, Banka ve Sigorta Muamele
Vergisi'nin (BSMV) bankanın lehine olan paralardan almak kaydıyla, bankalar tarafından
ödeneceği hükmü yer atmaktadır. Buna rağmen, bankaların sözleşmeye bir hüküm ilave ederek,
kendileri ödemesi gereken parayı banka müşterilerine ödettiği bilinmektedir. Bu uygulama
hukuki bir uygulama mıdır?
Cevap 5
Bilindiği üzere, 6802 Sayılı Gider Kanunu'nun 28. ve 30. maddesinde, "Banka ve sigorta
şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na göre yaptıkları işlemler
hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi
lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar, Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi'ne tabidir. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ni banka ve bankerlerle
sigorta şirketleri öder" denilmektedir
Ancak, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, yansıtılabilir ya da diğer bir ifadeyle dolaylı
bir vergi olma niteliği gösterdiğinden, sözleşmeyle hüküm altına alınmak suretiyle veya
bankacılığın gereği olarak müşteriye yansıtılabilmektedir.
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Soru Önergesi

T.CBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

İLGİ: 07.011.2003 tarih, B.02.1 .HM.O.EKA-02.03-01 sayılı yazınız.
İlgi yazımız ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'nin 7/1324 evrak kayıt no'lu
soru önergesine ait Bankamız cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yusuf Duran
Başkanı
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EMİN ŞİRİNDİN 7/1324-3327 EVRAK
KAYIT NO'LU SORU ÖNERGESİNE AİT BANKAMIZ CEVABI

SORU- 1: Muhtelif bankaların kredi kartı borcu tahsilatı yaparken, borçlunun
borcunun tamamını ödememesi durumunda, geriye dönük olarak bütün toplam borca
faiz tahakkuk ettirildiği doğrumu dur?
CEVAP- 1: Bankamız kredi kartında müşterisi ekstre edilmiş kredi kart borcunun tamamım
ödemeyip kredilendirmek istediğinde faiz; hesap kesim tarihi ile ödeme tarihine kadar toplam
borca, ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihi arasında da kalan borca faiz tahakkuk
ettirilmektedir. Ülkemizdeki bir çok banka kredi kartlarına aym yöntem ile faiz tahakkuk
ettirmekte oîup bunun nedeni kartı veren banka tarafından harcamanın yapıldığı tarihte üye
işyerinin bankasının hesabına harcama tutarının ödenmesidir.Böylece kredi kartı borcunu
zamanında ödeyen müşteriler
kartı çıkaran banka tarafından 40 güne kadar
fonlanmaktadır.Kart borcunu taksitlendirmek isteyen müşterilerde
fonlama sûresi
uzadığından banka kaybını önlenmesi amacıyla bu faiz yöntemi seçilmiştir.
SORU- 2: Bankalardan müşterilere nakden verilen tüketici kredilerinin aylık faizleri
yüzde 3-4 civarında dolaşırken, kredi kartı marifetiyle harcama yapan banka
müşterilerine bankalar neden yüzde 7.5'in üzerinde bir farz uygulamaktadır?Bu faizler
neden tüketici kredileri limitlerine indirilmemektedir.
CEVAP- 2: Kredi kartı esas olarak bir ödeme aracıdır kredi fonksiyonu ikinci önceliklidir ve
bufonkisyonundauzun vade yerine kısa vadeli bir kredilendirmeyi hedef alır.Bu niteliğinden
dolayı da bankalar faizleri yüksek tutarak müşterilerine ekstre bakiyelerinin tamamım
ödemeye zorlamaktadırlar ayrıca banka müşterilerine kefılsiz kredi kartı vererek riskini
artırmaktadır.Yüksek kredi riski primi doğal olarak fiyatlara da yansımaktadır. Ancak
Bankamız bir Kamu Bankası olma özelliğini göz önünde bulundurarak kredi kartı faiz
oranlarım piyasanın en akında belirlemeye çalışmaktadır.
SORU- 3: Bankalar tarafından devlete ödenmek üzere kesilen,Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu (KKDF), 12.05.1998 tarih ve 88/12944 sayılı kararnameyle, " Tüketici
kredisi "başlığı altında kesilmektedir.Bankaların, kredi kartı adı altındaki krediyi,
tüketici kredisi olarak tanımladıkları düşünüldüğünde, KKDF'nin kesilmesi
uygunmudur?
Bu kesinti neye dayanarak yapılmaktadır?
CEVAP- 3: KKDF kesintisi yalnızca tüketici kredisine uygulanan bir kesinti olmayıp,
KKDF kesintisinden muaf olduğu özel yasalarında belirtilmemiş olan kredi işlemleri
KKDF'ye tabii tutulmaktadır.
Ayrıca, kredi kartı ile borçlanılan tutarların son ödeme gününe kadar ödenmesi halinde
herhangi bir KKDF yükümlülüğü doğmamaktadır.
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SORU- 4: Banka ile Müşteri arasında yapılan yapılan sözleşmelerde belirlenen kredi
limitlerinin» yeniden arttırılması sırasında müşteri ile banka arasında yeni bir sözleşme
yapılmakta mıdır? Yapılmıyorsa banka hangi gerekçeyle kredi limitini tek taraflı olarak
arrtırmaktadır.Banka tarafından yapılan tek taraflı limit artışı hukuki hır
uygulamamıdır?
CEVAP- 4: Kredi kartı Üyelik Sözleşmemizin 2. Maddesinde belirtildiği üzere "limit Banka
tarafından tek taraflı belirlenip günün koşullarına göre yine tek taraflı olarak artırıp
eksiltebilir". Bu madde kapsamında müşterilerimizin kişisel istekleri veya genel ekonomik
koşullar çerçevesinde kişinin gelir artışları ve ödeme alışkanlıkları değerlendirilerek limit
artırımında bulunulur.Her limit artırımda sözleşme yenilemenin bankaya yeni bir maliyet
getirmesi ve müşteri memnuniyetsizliği yaratması nedeniyle
yeni bir sözleşme
yapılmamaktadır.
SORU- 5: 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu'nun 28 ve 30. maddesinde, Banka Sigorta
Muamele Vergisinin (BSMV) bankanın lehine olan paralardan almak kaydıyla bankalar
tarafından ödeneceği hükmü yer almaktadır.Bnna rağmen, bankaların sözleşmeye bir
hüküm ilave ederek, kendileri ödemesi gereken parayı banka müşterilerine ödettiği
bilinmektedir.Bu uygulama hukuki bir uygulama mıdır?
CEVAP- 5: 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunun 28. maddesinde Banka Sigorta Muameleleri
Vergisi'ni doğuran olay belirlendikten sonra, 30. maddesinde her ne kadar vergi mükellefinin
banka ve sigorta şirketinin olduğu belirtilmekte ise de;
Anayasamızın i;IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti " başlığını taşıyan 48. maddesinin birinci
fikrasınm;."Herkcs, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir." şeklindeki
hükmü ile sözleşme hürriyeti getirilmiştir.
Borçlar Kanunu'nun 1. maddesinde; "İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette beyan
ettikleri takdirde akit tamam olur." Hükmü;
19. maddesinde ise; "Bîr akdin mevzuu, kanunun gösterdiği sınır dairesinde serbestçe tayin
olunabilir.
Kanunun kati surette emrettiği hukuki kaidelere veya kanuna muhalefet, ahlaka (adaba) veya
umumi intizama yahut şahsi hükümlere müteallik haklara mugayyir bulunmadıkça iki tarafın
yaptıkları muameleler muteberdir." Hükmü yer almaktadır.
Bunun sonucu olarak iki tarafın açık irade beyanı ile sözleşmenin kurulacağı, iki tarafça
belirlenen sözleşme konusunun hukuka., kanuna, ahlaka vs aykırı olmaması halinde geçerli
olacağı hükme bağlanmıştır.
6802 sayılı Kanunda veya başka bir mevzuatta
B.S.M.V.'nin sözleşme ile
yansıtılamayacağına ilişkin bir hükmün yer almaması nedeniyle Bankalar kredi
sözleşmelerinde yer alan hükümler uyarınca vergi tutarını müşterilerinden tahsil ederek vergi
dairesine yatırmalarında hukuka ve yasalara aykırı bir yön bulunmamaktadır.
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5.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Bergama-Ovacık Altın İşletmesinin faaliyet
lerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1329)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANU6INA,
Aşağıda yer alan soruların Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Prof. Dr .Nevin 6aye Erbatur
Adana Milletvekili

1- İzmir Bergama Altın İşletmesinde açık ocaklardan çıkarılan pasa,
Karayolları Genel Müdürlügü'nce çevrede yapılmakta olan yol genişletme
çalışmalarında alt temel gereci olarak kullanılmakta mıdır?
2- Yol yapım gereci olarak kullanılmakta ise asit maden drenajı nedeni ile
tarım arazilerini tehdit etmekte midir?
3- Bergama Ovacık Altın İşletmesi faaliyetleri nedeni ile çevredeki köy, çiftçi
ve gözlem kuyularında hidrolik ölçümler bakanlığınız tarafından yapılmakta
mıdır?
4- Ovacık Altın İşletmesi Atık Barajının sıvı fazında kimyasal analiz sonuçları
taahhüt edilen sınırlar içinde katmakta mıdır? Bakanlığınız tarafından
kimyasal analiz sonuçları şahit numune üzerinden kontrol edilmekte midir?
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
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KONU : Sayın Nevin Gaye ERBATUR'un
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlur ve Kararlar Dairesi Başkanlığı.)

İLGİ :TBMM'nin 24/10/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1329-3349/12493 sayılı
Yazısı
İlgi yazı ekinde aiınan Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR'un
"Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesinin faaliyetlerine ilişkin" 7/1329 esas sayılı yazılı
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.

S~\

^ Ö s r n a n PEPE
/
Bakan
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN NEVİN GAYE ERBATUR'UN "BERGAMA-OVACIK
ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN" 7/1329 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABİ
1- Karayolları Genel Müdürlüğü, çevrede yapmakta olduğu yol genişletme
çalışmaları için ihtiyaç duyduğu alt temel gerecinin İzmir Bergama'daki Ovacık Altın
Madeni'nden temin edilebilmesi için maden işletmesinden talepte bulunmuştur. Maden
işletmesinin bu talebi olumlu karşılaması üzerine açık ocaktan çıkarılan ve pasa döküm
sahasına getirilen paşaların bir miktarı Karayolları'nın kendi ekipmanları veya müteahhit
firmaları tarafından alınarak kamyonlarla taşınmakta ve çevre karayolları inşaatında alt
temel gereci olarak kullanılmaktadır.
Pasa olarak kırılmış malzemenin yol inşaatında kullanılması atıkların minimize
edilmesi anlamı taşımakta olup, yol inşaatı malzemesi için yeni bir taş ocağı açılmasını
ve bu ocağın çevreye olabilecek etkilerini de ortadan kaldırmaktadır.
2- Ovacık Madeni işletmeye alınmadan önce dekapaj (pasa) malzemesinin asit
maden (kaya) drenajı oluşturup oluşturmayacağı hususunun tayini için, uzman bir
kuruluşa testler yaptırılmıştır. Asit Maden Drenajı testleri sonucunda pasa kayanın asit
üretme potansiyeline sahip olmadığı ve tam tersine, yüksek asit nötürleştirme
potansiyeline sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Madende 2,5 yıldan fazla bir süredir devam
eden açık ocak işletmeciliği sırasında yapılan izlemelerde de asit üretme potansiyeli
olan kayaca rastlanmamıştır.
Yapılan testler sonucunda Asit Maden Drenajı Potansiyeli bulunmadığı
belirlenen ve Ovacık madeni için pasa olarak nitelenen kırılmış kayaların bir yol
inşaatında kullanılmış olması "atıkların minimize edilmesi" prensibi açısından doğru bir
uygulamadır. Paşaların asit üretme potansiyeli olmaması nedeniyle tarım arazileri
üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacaktır.
3-Maden sahasında bulunan atık havuzu ana şeddesinin mansap şevi tarafında
yer altı suyu akımı yönünde ve yer altı suyunu temsil edecek şekilde maden sahasını
çevreleyen çit boyunca açılan 6 adet gözlem kuyusundan düzenli olarak İzmir Valiliğince
kurulan ve Bakanlığımız elemanlarının da yer aldığı, İzleme Denetleme Komisyonunca
aylık su numuneleri alınarak İzmir Hıfzısıhha Laboratuarında analiz ettirilmektedir. Analiz
raporları Bakanlığımızda mevcuttur.
4- İşletmede, kimyasal bozundurma ünitesi çıkışı, atık barajına deşarj edilmeden
önce ve barajdan tesise beslenen suyun besleme kulesine aktığı noktada alınan su
numunesi ile siyanür konsantrasyon değerlen her gün belirlenmektedir. Ayrıca İzmir
Valiliği tarafından kurulan İzleme ve Denetleme Kurulu yetkililerince de aylık periyotlarla
alınan numuneler İzmir Hıfzısıhha Enstitüsü'nde analiz edilmekte olup, analiz raporları
Bakanlığımızda mevcuttur. Siyanür içeren tanklar ve borular herhangi bir sızıntıya karşı
günlük kontrolden geçirilmektedir. Ağır metallerin ise her hafta analizleri yapılmaktadır.
Atık sudaki ölçülen siyanür, arsenik, antimon ve diğer metal konsantrasyonları "Ovacık
Altın Madeninin İşletilmesi Sırasında Etkin Çevresel Risk Yönetimi için Ek
Taahhütnamece yer alan sınır değerleri aşmamaktadır.
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6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yarım kalmış yatırımlara ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1332)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından
yazılı olarak cevaplandınlması hususunu saygılarımla arz ederim.

Atillâ BAŞOGLU
Adana Milletvekili
06.10.2003 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Güngör URAS Beyefendi, yarım
kalmış özel ve devlet yatırımlarından bahsetmektedir. Bu yatırımların
tamamlanması yahut mülgası hususunda hükümetiniz nasıl bir politika takip
edecektir?
T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

SAYI :B.02.0.001/01-3516
KONU : 7/1332-3516 esas sayılı yazılı
soru önergesi

21/11/2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ

:a) Başbakanlığın 30.10.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-253-9/4844 sayılı yazısı.
b) 24.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1332-3356/12500 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih
edilen ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan
7/1332-3516 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Devlet Planlama
Teşkilatı müsteşarlığı'nın 21.11.2003 tarih ve 4443 sayılı yazısı ve eki ilişiktedir.
Bilgilerinize arz ederim.

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
-516-

T.B.M.M.
,•*»*<«,,,
,nDT e
V
*/
*Uft*-"

B : 22

2 . 12 . 2003

O: 2

T.C
BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
MÜSTEŞARLIĞI
İktisadi Sektörler v e Koordinasyon Genel Müdürlüğü

;

İ2İ KASIM m>

SAYİ : B.02.1.DPT.0.08.05~'2^ j t L ^ ı ^
KONU : Soru Önergesi

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sayın Doç. Dr. Abdüllatıf ŞENER)

İLGİ: Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER)
04.11.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3316 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu ile
Teşkilatımıza sevk edilen Başbakanlığın 30.10.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-2539/4844 sayılı yazısı

îlgi'de kayıtlı yazı ile. Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU tarafından Sayın
Başbakanımıza tevcih edilen soru önergesinin koordinatörlüğünüzde cevaplandırılmasının
tensip edildiğinden bahisle, önergenin süresi içinde cevaplandırılarak, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkaıüığı'na sunulması ve sonucun bildirilmesi talep edilmektedir.
Söz konusu soru önergesinde yer alan soruya ilişkin olarak Teşkilatımız tarafından
hazırlanan cevap ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Ahmet TIKTIK
Müsteşar

-517-

T.B.M.M.

B : 22

2 . 12 . 2003

O: 2

EK

KAMU YATIRIMLARINA tUSKİN SORU VE CEVABI
Soru:

06.10.2003 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Güngör URAS Beyefendi, yarım kalmış
özel ve devlet yatırımlarından bahsetmektedir. Bu yatırımların tamamlanması yahut
mülgası hususunda hükümetiniz nasıl bîr politika takip edecektir?
Cevap:
Soru önergesinde sözü edilen gazete yazısının başlığı "4 bine yakın yarım kalmış kamu
yatmmı var" şeklinde olup. içeriği incelendiğinde halihazırda yürütülmekte oJan Kamu
Yatırım Programında yer alan projelerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Kamu Yatırım
Programıyla ilgili bazı sorunlar olmasına rağmen, projelerin bütününün "yarım kalmış
yatırım" olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Örneğin; 2003 Yılı Yatırıra Programında,
mahalli idare yatırımları hariç olmak üzere, herbiri farklı nitelikte ve büyüklükte olan, farklı
sektörlerde yer alan ve çeşitli tamamlanma safhalarında olan 3.851 proje yer almaktadır. Söz
konusu projelerin herbiri farklı yıllarda yatırım programına dahil edilerek yapımına başlanılan
projelerdir. Önemli bir kısmı ise, makina-teçhizat ve taşıt alımı, onarım işleri gibi yıllık
projeler olmak üzere yeni projelerden oluşmaktadır. Söz konusu 3.851 projenin, belirlenen
makroekonomik, sektörel, bölgesel ve proje Öncelikleri çerçevesinde, kaynakların imkân
verdiği ölçüde yapımı gerçekleştirilmektedir.
1990'iı ve 20Ö0'li yıllar boyunca ülkemizde sıkça yaşanan krizler sonrasında sıkı maliye
politikaları uygulanmak durumunda kalınmış ve bunun sonucunda da kamu yatırımlarına
ayrılabilen kaynaklar oldukça kısıtlanmıştır.
Kamu yatırım programının sınırlı kamu kaynaklarına göre çok sayıda ve öncelikleri iyi
belirlenmemiş veya zaman içinde önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projelerden
oluşması, öncelikli projelere dahi uygun zamanda yeterli kaynak tahsis edilememesine, yapım
sürelerinin uzamasına, mali} etlerin artmasına ve elde edilecek faydaların gecikmesine neden
olmuştur. Diğer taraftan, yeterince etüd edilmeden hazırlanan ve uygulamaya konulan bazı
projeler zamanında tamamlansa bile öngörülen faydalan sağlayamamıştır.
Sekizinci Plan'da ve yıllık programlarda öngörüldüğü üzere, kamu yatırımlarının
planlanması ve uygulamasında etkinliği artırmak ve bu suretle projelerin ekonomik büyümeye
ve buna bağlı olarak sosyal refaha yapacağı katkının en yüksek düzeye çıkarılmasını
sağlamak üzere yapılan rasyonelleştirme çalışmaları kapsamında, sektörel, bölgesel ve proje
bazındaki öncelikler göz önünde bulundurularak 2001 ve 2002 yılları yatırım
programlarındaki devam eden projeler yeniden gözden geçirilmiş, önceliğini ve
yapılabilirliğini yitirmiş projeler tespit edilmiştir.
200] yılında, hem önceliğini hem de yapılabilirliğini yitirmiş veya ödenek yetersizliği
nedeniyle çok yakın gelecekte başlanılması mümkün görülmeyen, proje tutarlarının toplamı
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2001 yılı program fiyatlarıyla 12,4 katrilyon lira olan, 353'ü ana proje ve 649'u alt proje
olmak üzere toplam 1.002 proje, 2002 yılında da toplam tutan 2002 yılı fiyatlarıyla 4,9
katrilyon lira olan, 230'u ana proje, 370'i alt proje olmak Üzere toplam 600 proje, yatırım
programından çıkarılmıştır. Yapılan bu çalışmalann olumlu sonuçlan 2003 Yılı Yatırım
Programında yansımasını bulmuş, 2001 yılında 5.047 olan proje sayısı, 2002 yılında 4.414'e,
2003 yılında ise 3851 'e düşürülmüştür.
Rasyonelleştirme çalışmalarına, yatırım programlarından proje çıkarılması yanında,
yatırım programlarının hazırlanması çerçevesinde gerçekleştirilen çeşitli iyileştirme
işlemleriyle devam edilmiştir. Bu kapsamda; bazı kuruluşların çok yıllık projeleri yıllık hale
getirilmiş, barı projelerin kapsamındaki biten işler ile çok yakın bir gelecekte ihale
edilemeyecek alt kısım ve işler kapsam dışına çıkarılmış, tamamlanan kısımlarının hizmet için
yeterli olacağı düşünülen projeler programdan çıkarılmış ve bazı projeler yapım niteliğinden
çıkarılarak fizibiliteleri revize ettirilmek üzere etüt-proje kapsamına alınmış, projeler yemden
önceliklendirilerek. fiziki gerçekleşme düzeyi düşük olan, aciliyetİ olmayan ve ikinci
derecede öncelikli bazı projeler iz ödenekle bırakılarak durdurulmuş, böylece mevcut
ödenekler acil ve birinci derecede öuccıikiı ytojcıac uûısis edilmeye çalışılmıştır.
2003 Yılı Yatırım Programına göre; 187,1 katrilyon TL tutarındaki 3.851 proje için
2002 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirilen kümülatif harcama tutan 80,4 katrilyon TL olup.
tamamlanmak üzere kalan proje stoku büyüklüğü 106,7 katrilyon TL olmaktadır. Bu
durumda, 2003 yılı ödeneklerinin tamamının harcanacağı, kamu yatınmlan için sonraki
yıllarda da 2003 yılı düzeyinde ödenek aynlacagı ve programa yeni proje alınmayacağı
varsayımıyla, mevcut stokun tamamen bitirilebilmesi için 2003 yıü sonrasında 7,6 yıllık bir
süre gerekmektedir. Böylelikle, 2002 yılında 8,5 yıl olan söz konusu süre, 2003 yılında yüzde
11,2 azaltılmış olmaktadır. Yatmm programlannda iz ödenek tahsis edilmek suretiyle
durdurulan proje stoku hariç tutulduğunda, ortalama tamamlanma süresi; 2002 yılında 7,9 yıl,
2003 yılında ise 6,1 yıldır. Buna göre, kalan stokun ortalama tamamlanma süresinde sağlanan
iyileşme yüzde 23 5e ulaşmaktadır.
Rasyonelleştirme çalışmalanna 2004 yılında da devam edilecektir. Aynca proje bazında
ek ödenek kullanunına başvurulması sınırlı tutulacak, kuruluşlar başlangıç ödenekleri
çerçevesinde yıllık iş programlarını hazırlayacaklardır.
Yatırım projeleri ile ilgili olarak, proje fikirlerinin geliştirilmesi, yapılabilirlik etütlerinin
uluslar arası standartlara uygun ve ÇED olumluluk belgesi de dahil olmak üzere karar almada
gerekli bilgileri içerecek şekilde hazırlanması, projelerin analizi, seçimi ve finansman
teminiyle uygulama ve tamamlanma sonrası izlcme-değerlendirme aşamalarım kapsayan
kurumsallaşmış etkin bir proje yönetiminin oluşturulmasına yönelik çalışmalara devam
edilecektir.
Kamu kuruluşlarının proje geliştirme, hazırlama ve etkin bir şekilde uygulama
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ettirilecektir.
Makro düzeyde belirlenen ulusal stratejiler ve kalkınma planlan çerçevesinde
kuruluşlarca hazırlanacak olan stratejik planlar, planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini
arttıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır.
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7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, KDV ve Kurumlar Vergisinden muaf sağlık tesis
lerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1333)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN tararından
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

İS^UA^

Atma BAŞOĞLUJ
Adana Milletvekili

Kamu menfaatine yararlı dernekler, vakıf üniversiteleri ve Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından işletilen veya
yönetilen ve K.D.V. Kanımu'nun 17'nci maddesinin 2'nci fıkrasının a
bendi hükmü gereğince teslim ve hizmetleri katraa değer vergisinden
muaf olan sağlık tesisleri hangileridir?
İktisadi İşletme niteliğindeki bu sağlık tesislerinin fiyat mekanizması
ile vatandaştan topladığı katma değer vergilerinin, tanınan vergi
muafiyetleri nedeniyle hazine kasasına dönmediği göz önünde
bulundurulursa hazinenin uğradığı vergi geliri kaybı ne kadardır?
Vakıflarca işletilen iktisadi işletmeler haksız rekabete de sebebiyet
vermemek açısından kurumlar vergisine tabi tutulmuşlardır, ancak
vakıflara ait üniversiteler bünyesinde kurulu bulunan sağlık
kurumlarından dolayı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 56'ncı
maddesinde düzenlenen muafiyetlerden yararlanmakta ve kurumlar
vergisi ödememektedir.Kurumlar Vergisindeki bu muafiyet nedeniyle
hazinenin uğradığı gelir kaybı ne kadardır?
Yukanda anılan muafiyetler nedeniyle, aynı sektörde hizmet veren
kuruluşlar aleyhine ortaya çıkan haksız rekabet koşullarının
giderilmesi hususunda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
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T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-274
KONU: Soru önergesi

21.1103

050797

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ

: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24.10.2003
A.01.O.GN3.0.10.00.02-3326 sayılı yazısı.

tarih ve

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU' nun tarafıma tevcih ettiği 7/13333357 esas noiu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda
açıklanmıştır.
1- Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-a bendine göre, genel ve katma
bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler,
üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklan, kamu menfaatine yararlı
dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınan vakıfların; hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum,
sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve
zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin
laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım
ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünleri ve yetimhaneleri işletmek veya
yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri, katma
değer vergisinden müstesnadır.
Ancak kamu menfaatine yararlı dernekler, vakıf üniversiteleri ve Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından işletilen veya yönetilen ve
Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasının a bendi hükmü
gereğince teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaf olan sağlık tesislerinin
hangileri olduğu hususunda Bakanlığımızda mevcut bir bilgi bulunmamaktadır.
2- İşlemleri istisna kapsamına girenlerin satış fiyatlarının katma değer Vergisi
dahil fiyat seviyesine yaklaşması fiyat mekanizmasının bir sonucudur. Bu husus
sadece önergede bahsedilen sağlık kurumları için değil Katma Değer Vergisi
Kanunundaki bütün istisnalar için geçerlidir. Sözgelişi 17 nci maddenin 4 üncü
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde; Gelir Vergisi Kanununa göre, vergiden muaf esnaf,
basit usule tabi mükellefler, gerçek usule tabi olmayan çiftçiler ve Gelir Vergisi
Kanununun 66 nci maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek
mensuplarının teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Bunlar
katma değer vergisi beyan edip ödemek zorunda olmadıkları halde fiyatları, piyasada
teşekkül eden katma değer vergisi dahil bedellere yaklaşmaktadır.
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Ayrıca, istisna kapsamına giren sağlık kuruluşları bu işlemlerle ilgili bütün alış
ve giderlerinde katma değer vergisi ödemekte, bunlar "indirilecek katma değer
vergisi" olarak değerlendirilemediklerinden maliyet unsuru haline gelmekte, bu
kuruluşlar da dolaylı olarak katma değer vergisi ödemiş olmaktadırlar.
3- Aynca, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (D)
bendi ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyetine alınmış,
dernek ve vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle mükellefiyet dışında tutulmuşlardır. Aynı
Kanunun 4 ve 5 inci maddeleriyle de dernek ve vakıflara ait veya bağlı olup,
faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari,
sınai ve zirai işletmelerin, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri olduğu, bunların
kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında
bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebeleri ve kendilerine
tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine etki
etmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Buna göre, kuruluş kanunlarında veya özel kanunlarında bir istisna veya
muafiyet hükmü bulunmadığı sürece, dernek veya vakıflara ait olup, faaliyetleri
devamlı bulunan ticari, sınai ve zirai işletmelerde diğer ticari işletmeler gibi aynı
hükümler çerçevesinde vergilendirilmektedirler.
Buna göre, kamu menfaatine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflar tarafından işletilen veya yönetilen sağlık kurumları, iktisadi
işletme sayıldıklarından aynı işi gören diğer ticari işletmelerle aralarında haksız
rekabete sebebiyet verilmemesi bakımından vergilendirilmekte ve diğer mükellefler
gibi her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu nedenle bu
hususta yeni bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
4- Öte yandan, önergede ifade edilen istisna nedeniyle sağlık sektöründe
hizmet veren kuruluşlar aleyhine ortaya çıkan rekabet eşitsizliğinin giderilmesine
yönelik bir çalışma, maddede yer alan ve kısmi istisna kapsamında değerlendirilen
diğer istisnalar ile ilgili olarak benzer talepleri özendirecek ve haklı kılacaktır. Bu
nedenle katma değer vergisi mevzuatında önergede ifade edilen yönde bir değişiklik,
maddede yer alan diğer istisnaları da içine alan geniş kapsamlı bir mevzuat
çalışmasını gerektireceğinden bu aşamada uygun bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Kertil UNAKITAN
(aliye Bakanı
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8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sıvı yağ üreticilerine KDV iadelerinin geç ödendiği
iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1340)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorunun Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

Atillâ BAŞOGLU
Adana Milletvekili

Yemeklik sıvı yağların 92/3896 Sayılı kararname ile, iki sayılı listeye
dahil edilerek %8 oranmda KDV tahsil edilmesi öngörülmüştür. Ancak söz
konusu yağların üreticileri bu ürünlerin işlenmesinde kullanmakta oldukları ham
maddelere halen %18 oranında KDV ödemektedirler. Bu durum ülkemizdeki
yağ üreticilerini aradaki fark kadar (%10) devletimizden alacaklı hale
getirmektedir. Ancak bu devreden KDV'ler üreticilere en az bir seneyi, çoğu
zaman yılları bulan bir gecikme ile geri ödenmektedir.
Sıvı yağ üreticilerinin bu mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda
herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz?
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-275
KONU: Soru Önergesi

21.11.03050796

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24.10.2003
A.O1.0.GNS.0.10.00.02-3326 sayılı yazısı.

tarih ve

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU' nun tarafıma tevcih ettiği 7/13403364 esas nolu yazıtı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda
açıklanmıştır.
Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik
29/2 nci maddesinde "... 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi
nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi iade olunur. Maliye Bakanlığı bu
fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. " hükmü yer
almaktadır.
Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesinde 4369 sayılı
Kanunla değişiklik yapılmadan önce temel gıda maddeleri hariç indirimli orana tabi
işlemler nedeniyle yüklenilen vergiler iade edilmemekte ve süresi belirsiz bir yük
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olarak işletmeler üzerinde kalmakta idi. Bu mağduriyetin önlenmesi için 4369 sayılı
Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununun anılan maddesine iadeye imkan veren
yukarıdaki hüküm eklenmiş ve iade uygulaması 01.01.1999 tarihinden itibaren
başlamıştır.
İndirimli orana tabi işlemlerde iade, yıllık dönemler itibariyle yapılmaktadır.
iade uygulamalarının çok büyük bir iş yükü ortaya çıkarması nedeniyle iadenin aylık
olarak yapılması vergi dairelerinin bugünkü durumu ile olanaksızdır.
Mevcut uygulamada, iade talebi ertesi takvim yılının Ocak dönemi
beyannamesi ile yapılabilmektedir. Buna göre aylar itibariyle bakıldığında yüklenilen
vergiler en çok 13 en az iki ay sonra mükellefe iade edilebilmektedir. Bu durumda
yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ortalama 6-7 ay içinde iade
edilebilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

UNAKfTAN
Maliye Bakanı

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ihaleye konu işlerin bölünerek emanet ve pazar
lık yollarıyla yaptırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan
Mumcu'nun cevabı (7/1341)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

,-AM
"Atillâ BAŞOĞLJU
Adana Milletvekili
Devlet kuruluşlarımızın 20 milyar lirayı aşan mal ve hizmet alunlannda
ihale yoluna gitmeleri zorunluluğuna rağmen bir takım yetkililerin yakınlarına
menfaat sağlamak amacıyla işi bölerek emanet ve pazarlık yollarıyla peşkeş
çektikleri bilinmektedir. Bunun en açık örneği Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teftiş Kumlu'na sevk edilmekte olan Haseki Hürrem Sultan Hamamının,
restorasyonunda yaşanan suiistimallerdir.
Yukarıda anılan türde suiistimaller ayrı ayrı her bakanlığınızda, hangi
iktidarlar döneminde, hangi şirketle eliyle, hangi parasal değerlerde kimlerin
sorumluluğunda yaşanmıştır?
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Anıştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
SAYI : 16APK0201 AR-GE-940 - 3 5 ^ 3
KONU: Yazılı Soru Önergesi

J> / / // /2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: Başbakanlık ICAN.KAR.M0D.'nün 30 Ekim 2003 gün ve
B.02 .0.KKG.0.12/106-253-18/4862 sayılı yazısı.
Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih elliği ve
koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip edilen 7/1341-3365 esas no'hı yazıh soru
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.
Bil si i erinize arz ederim.

^rkaTfMUıvîClJ
Bakan
ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOGLU'NUN SORU ÖNERGESİNE
İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI

Devlet kuruluşlarımızın 20 Milyar lirayı aşan ve hizmet alımlarında ihale yoluna
gitmeleri zorunluluğuna rağmen birtakım yetkililerin yakınlarına menfaat sağlamak
amacıyla işi bölerek emanet ve pazarlık yollarıyla peşkeş çektikleri bilinmektedir.
Bunun en açık örneği Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu'na sevk edilmekte olan
Haseki Hürrem Sultan Hamamının restorasyonunda yaşanan suiistimallerdir.
Yukarıda anılan türde suiistimaller ayrı ayrı her bakanlığınızda, hangi
iktidarlar döneminde, hangi şirket eliyle, hangi parasal değerlerde kimlerin
sorumluluğunda yaşanmıştır?
CEVAP : Haseki Ilürrem Sullaıı Hamaım'nın restorasyon işi ile ilgili olarak iddia
edilen suiistimallerin 1999, 2000. 2001, 2002 yıllarında gerçekleştirildiğine dair belgeler ekte
sunulmuştur.
2003 yılı içerisinde Haseki Hürrcm Sultan Hanıamfnda
hiçbir onarını yapılmamıştır.
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199? YILI HASEKİ HÜRREM SULTAN (HALİ SATTŞ MAĞAZASI) ONAÎUMI

YAPİLAN teLES.-

İHALE USULÜ.- TUTARI:

TARİHİ:

FİRMA ADI:

1- ÇÖÜ v Çcvrs Duvsa
Gasıum
1- Çarı ve şevıe Duvarı
Onannu
3- Çzt! ye Çevre Davan
Onanan
4- ÇaüveÇevKDuvan
Onaran
S- Çatı ve Çevre Duvân
Onanmı
6- Çat ve Çevre Duv»
Oaansu

24.03.1999

Kuzey Yap» İn* PsztfbkUsuiO

2.340.000.0CO-TL.+KDV

16.04.1999

JüuzaşYapıteş, ûnoırt Usulü

9.5&7.993.493-TL.+KDV

0o.07.i959

KsjütyYmfoŞ-

PszarfıfcUsalü

3.877359.4Û0-TL.+KDV

19.07,1999

Seraytns.

Pazarlık Usulü

4J04.529J70-TL.+KDV

12.08.1999

Kuzty Yara İsş. Pazarlık üsaiö

4.473.642.SCC-TL.+KDV

25.08.1999

Seıaylaf

Pazarlık Uscte

4.477.326.740-TL+KDV

7- Ç*ü VC ÇSVTS &UV3X

09.09.1999

Sesylnş,

Emanet Usaltt

4.305.641.650.TL.+KDV

22.09.1999

S«sy înç.

Esamet Usulü

18C3.63UO0.TL+KDV

#.©»tYfi

Kuaeyvsp!
lns.ttd.Sti.

ttrt^t

2.020.425.000.TL.+KDV

OasrüHJ
%- Çatı ve çevre Duvtr
Onanmı
9- Elektrik T«watj
Onacroj

US^ü

20C9YIURAS EKİ KÜaBE&î SULTAN (HAU SATİŞ MAĞAZASI) ON ASIMI

YAPILAN İŞLER:

TAKİHİî

FİRMA ADI:

ÎHALE USULÜ: T U T A M :

1- Bahçe DOzeciöre
Kaloriler Çat
yenilen»
2- Su Kanalları Acil
Onanın
3- Kalorifer Çatı ve İç
Mekan Oaanm.1
4- Misafirhane Giriç
KaptsJBizmst
Binası Onanım

12.03.2000

Setay tı$

Emanet usulü

9.900.000.000-TL-î-KDV

04.09.2000

Kuzey Yapı İnş.

Enuoeı Usulü

5.555.374.276-TL.+5DV

12.05.2000

Scrayİo?.

14.12.2000

Seray Tnş.

Emanet Usuttl
1
{Emanet üsuiü
1

ı

:

j
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2001 Y a î BASStâ EURREM SULTAN (HALI SATİŞ MAĞAZASI) ONARIMI
•

YAPILAN İŞLER:

FİRMA ADİ:

tHAL£ USULÜ: TUTARI:

Uğur Tic

Pazarlık UJCİÜ

1.800.000.00Ö-TL.+KPV

Sgjavîjı»,

Pazarlık Usulü

$.900.OOO.O0O.TL.tXDV

S- Çsü ve Çevr* Duv*r I3.1I.2C0I
Onwmıı
4- Bahçe DüztcleaiMİ 03.10.2001

Saray Inş.

27,344.230.000-TL.+XDV

Mia-Pak.

Enjaıst Usııitl
(ihale)
Pazarlı»: Usulü

5- Duvar Döşeme
23.11.209!
Men»; Bakını Cila
Onarım
13.05.2001
6- Reklam Lrvha ve
Stsnd YBrn.!üî
7- Çsv^vsBahçî
j «32.05.200;

Serayln?.

Pazarlık Usuiû

§.9Q0.OOO.000-TL.+KDV j

Seıay înş.

?BzariıkU3u&

6.900.0OO.OO0-TI..+XDV

Smyîaş.

Pazarlık Usulü

22.796.783-276-TL.+KDV

TARİBÎ:

i- Çaüv<îÇ*wDm,âr 19.12-2001
Oaarjni
i.- .VıÇîüiCT B&4SS C Î J 2 01M 2001
OüSTOTi

1

-

•

Ö.965.00Ö.000-TL-+KDV

•

.

.

4

200Î Y a î KAStKİ HÜRx£M SULTAN (HAU SATIŞ MAĞAZASI) ONARIMI
YAPILAN tŞLEIL

TARİHÎ:

FİRMA ADI:

İHALE USULÜ: TUTARI!

1* Çsü izolasyon ve
Çevre Duvar
On*nroi
2- Kaloriler Dairesi vç
WC'3«icSa3cra
Onarımı
3- Kalorifer Tesisatı vs
WC'lcriîi Bakım
Ooanmı
4- HahMagaaası
BaJoaOnarnn

22.03.2002

Sflrayfoş..

Paariık Usulü

24.44«.S30.COfriX.+KDV

2I.10-2G02

| Uğur Tic.

Ernaast Usulü

6.400.000.0CÖ-TL.+KDV

Paaehk Usulü

9. JO0.0OO.0O0-TL.+KDV

5- Elektrik Tesisat
Bekim Onanın
6- Halı Mağazası
Balem Onar.T=

I
29.08.2002 İSsrcyînş.
ı

i

17,09.2002

Seraylaş.

Pazarlik Usulü

9.850.000.000«TL.+KI>V

25.07.2002

Teknik Eitlctrik

PazarüUsulli

1.90O.OOO.00O-TL.+KDV

i Pazarlık Usuiö

İ43.360.0CC.OOO.TL+KD^

j
25.07.2002

ı&seyİnş.

NOT : 2003 yılı içerisinde Haseki Hüırem Sultan Hamamında işletmemi: tarafından
onarım yapılmamıştır.
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10. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu 'nun, esnafın sorunlarına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1348)
TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ

SnJBaşka&hğraa
Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'mn 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd.
maddelerine göre Başbakan SILRECEP TAYYÎP ERDOĞAN tarafindan yazdı oîarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla
y ^
/

/**
/-

17.10.2003
FeriduB F. BALOĞLU
Antalya Milletvekili

1. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin ,esnaf ve sanatkarlarımız üzerindeki etkileri
sürmektedir.Kriz döneminde kapanan kooperatiflerm,yerüden açılması için ulusal
düzeyde hangi çalışmalar yapıİmıştır?Ne tür önlemler alınmıştır?
2. Alınması düşünülen genel önlemler uygulamaya konulurken,Özel konumu olan yada
doğal afetlerle yıkıma uğramış bölgeler için,daha kolaylaştırıcı olanaklar sağlanacak
mıdır?
3. örneğin Karabük'tin YENİCE ilçesi,sadece ekonomik krizden değil.doğal afetlerin de
getirdiği olumsuz koşullarla sarsılmış bir bölgedir, YENİCE ilçemiz için özel bir
değerlendirme dOşünfllmekte mîdir?YENİCE'de tükenme aşamasına gelen esnaf
kaderine mi terkedilecektir?
4. HALK BANKASI kredilerinden fiilen yararlanma olanağı kalmamamıştır.Banka
tükenmiş esnaftan %75 faizle tahsilat yaparken ,yeni bir taksitkndirme uygulaması
düşünülecek midir?Bu uygulamada ana para için 18 ay/aizler için 30 ay taksit olanağı
sağlamak, taksitlendirmede yeni kullanılan kredilerdeki %30 oranını baz almak
düşünülecek midir?
5. Esnafın borcu oba büe,bu nedenle kendisine yeni kredi vermeme cezasına son
vererek,borçlu esnafa da,bugünkü koşullarda uygulanan %30 ikizli yeni kredi
açmak,böylece esnafın yeniden ticari yaşama katılmasını sağlamak doğrultusunda bir
çabanız olacak mıdır?YOKSA ESNAF KADERİNE Mİ TERKEDİLECEKTİR?
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T.C.
DEVLET BAKANLIĞI
SAYI : B.02.0.006/16-3912
21.11.2003
KONU :
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 24.10.2003 tarihli ve KAN.KAR
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1348-3376/12548 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 30.10.2003 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-253-25/4853
sayılı yazısı.
c) 11.11.2003 tarihli ve YDO/YS/92 sayılı yazı.
Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih
ettiği ve Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi
tensip olunan 7/1348-3376 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bakanlığım ilgili
kuruluşu Türkiye Halk Bankası Genel MüdürlüğD'nden alınan ilgi (c) yazı ve ekinin
suretleri ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerine arz ederim.

Ali BABACAN
Devlet Bakanı

İIHALKBANKTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
S e r m a y e s i : •..MG.COOOÜG.OCO.OOC - U

BİRİM
SAYI
KONU

Tarih : H /ll/AJOOİ

Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama

İşaretimiz : YDO/YS

92

Soru Önergesi

T.C.DEVLET BAKANLIĞI
(ALÎ BABACAN)
İLGİ:30.10.2003 tarih ve B.02.0.006/ (16)3790
Anialva Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun 7/1348-3376 evrak kayıt no'lu som
önergesine ait Bankamız cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yusuf DuŞıÜC/K
Daiıe Başkam
-529-
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ FERİDUN F. BALOĞLU'NUN 7/1348-3376
EVRAK KAYIT NO'LU SORU ÖNERGESİNE AİT BANKAMIZ
CEVABI

SORU- 1: Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin, esnaf ve sanatkarlarımız üzerindeki etkileri
sürmektedir. Kriz döneminde kapanan kooperatiflerin yeniden açılması için ulusal düzeyde
hangi çalışmalar yapılmıştır? Ne tür önlemler alınmıştır.
CEVAP- 1; 30.03.2003 tarihi itibariyle, 1.100.000 üyesi bulunan 910 kooperatiften;
425
kooperatifin 640.150 ortağı kredi kullanabilirken, takip oranlarının yüksek olması nedeniyle 485
kooperatifin 459.850 üyesi sistem dışında kalinisti.
30.04.2003 tarih, 18/03 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile iyileştirme yapılarak takip oranlan
nedeniyle kredi kullandmlamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin
Bankamızla sorunu olmayan üyelerine de kredi kullandırılması imkanı getirilmiştir.
Böylece kriz dolayısıyla sistem dışına çıkan bir çok kooperatif üyesi kredi kullanabilir hale gelmiştir.
Yeni uygulama sonrasında 30.09.2003 tarihi itibariyle kredi kullandırılaınayan kooperatif sayısı
173'e, üye sayısı 155.750sye düşmüş, 706 kooperatifin ortaklarına kredi kullanma imkanı
sağlanmıştır.
SORU- 2: Alınması düşünülen genel önlemler uygulamaya konulurken, özel konumu olan ya
da doğal afetlerle yıkıma uğramış bölgeler için, daha kolaylaştırıcı olanaklar sağlanacakmıdır?
CEVAP- 2: 2002/5112 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2001/2312 sayılı Kararnamede değişiklik
yapılarak ". .Geliştirme ve Destekleme Fonu'ndan ertelenen ve/veya kullandırılan kredilere; T.
Halk Bankası A.Ş. 'ııin ....kendi kaynaklarından kullandırmış oldukları erteleme, taksitlendirme gibi
ademe kolaylıklarına ilişkin kendi usul ve esasları dahilinde bu fıkra kapsamındaki Bakanlar Kurulu
kararlarında öngörülen akdi faiz urum (%20) uygulana: Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen
yapılandırmaya uygun olarak borçlarım ödemeyen borçlulara en son Tasfiye Olunacak Alacaklar
kasabına alındığı tarihleri itibaren hu fıkra kapsamındaki Bakanlar Kurulu kararlarında öngörülen
temerrüt faiz oranı (%50)" uygulanması esası getirilmiştir.
Hu kapsa-uda Marmara ve Hatı Karadeniz bölgelerinde 1998 ve 1999 yıllarında yaşanan sel ve
deprem nedeniyle aldığı kredileri ödeyemeyen ve kredileri takip hesaplarında izlenen çoğunluğunu
Esnaf ve Sanatkarların oluşturduğu bu yöredeki 3.511 borçlu ile anlaşma sağlanarak 16.3 Trilyon
tutarındaki anapara ve faiz borcu ödeme planına bağlanmıştır.
SORU- 3: Örneğin Karabük'ün YENİCE ilçesi, sadece ekonomik krizden değil, doğal
afetlerinde getirdiği olumsuz koşullarla sarsılmış bir bölgedir. YENİCE ilçemiz için Özel bir
değerlendirme düşünülmekte midir? YENİCE'de tükenme aşamasına gelen esnaf kaderine mi
terkedilecektir?
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CEVAP- 3: Yenice Esnaf Kefalet Kooperatifi ile ilgili bilgiler aşağıdadır:
Kayıtlı Ortak Sayısı
Faal Ortak Sayısı
Takip Oranı

: 548
:450
: 525

Takibe Düşen Ortak Sayısı
Takibe Geçilen Meblağ

: 306
: 344.507.254.493,-TL

Takibi Süren Ortak Sayısı
Takibe Süren Kredi Tutarı

: 192
: 231.618.847.500,-TL

Ödeme Planına Bağlamın Ortak Sayısı
Ödeme Planına Bağlanan Takip Tutarı

: 114
: 112.888.406.993,-TL

Bankamızca yerinde yapılan incelemelerde; Yenice Esnaf Kefalet Kooperatifinin bazı üyelerinde
faizlerin, hatta anapara borçlannm silineceği beklentisi oluşturulduğu, bu nedenle ödeme gücü ve
niyeti olan borçluların dahi bu söylentilerden etkilenerek borcunu yatırmadığı tespit edilmiştir.
Nitekim Esnaf Kefalet Kooperatifi yöneticileri, Bankanın toplam takip borçluları içinde kendi
borçlarının çok cüzi bir kısmını oluşturduğunu ve Bankaya olan borçlarının silinmesini talep
etmişlerdir.
Buna karşın sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda kooperatif üyelerinin % 38'i ile protokol
yapılmak sorunlun giderilmiştir.
Yine Bankamız incelemelerinde bazı kooperatif yönetici ve üyelerinin Bankacılık ilke ve
teamüllerine aykırı olarak başka şahıslara açılan kredileri kullandıkları belirlenmiştir. Özellikle bu
kişiler esnaf kesimini kendi menfaatleri doğrultusunda Bankamız aleyhine yönlendirmekte, konuyu
5 yıl önce meydana gelmiş ve en azından yarattığı maddi yaraları büyük Ölçüde sarılmış sel
felaketine bağlayarak farklı boyutlara taşımak istemektedirler.
Bankamız Yenice'de iyi niyetle borcunu ödemek isteyen tüm borçluların yanında olmuş ve olmaya
da devan; edecektir. Ancak borcun silinmesi veya faizin silinmesi gibi taleplerinin Bankamızca
değerlendirilmesi yasal olarak da mümkün bulunmamaktadır.
SORU- 4: Halk Bankası kredilerindin fiilen yararlanma olanağı kalmamıştır.Banka tükenmiş
esnaftan %75 faizle tahsilat yaparken, yeni bir taksitlendirme uygulaması düşünülecek midir?
Bu uygulamada ana para için 18 ay, faizler için 30 ay taksit olanağı sağlamak,
taksitlenılirmcde yeni kullanılan kredilerdeki %30 oranını baz almak düşünülecek midir?
CEVAP- 4: Bankamı/ borcunu ödemek isteyen tüm esnafların sorunlarını çözme iradesindedir. Bu
kapsamda halen sürdürülen 200 Milyar TL altındaki kredilere özgü uygulama ile çoğunluğunu
esnafların oluşturduğu 250OO kişinin sorunları bugüne değin çözülmüştür. Yeni bir uygulama olarak
borcunu peşin yatırmak isteyenlerin faiz oranları; kredinin takibe atılışından başlayarak basit
usulde % 50 oranıyla hesaplanarak talisi 1 edilmektedir.
Bankamızca i-sual' Kefalet Kooperatifi ortaklarına % 30 faiz oranıyla kredi kullandırılır iken Hazine
tarafından fark faizin finanse edildiğini ve bu nedenle kullandırılan krediye % 30 gibi düşük bir faiz
oranı uygulandığını, kredilerin takibe düşmesinden sonra Hazine'nin herhangi bir katkısı
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olmadığından Bankanın görev zaran yaratacak bir oranı uygulama olanağının bulunmadığını, buna
karşın yıllık % 50 basit faiz oranınm % 30 faiz oranının yıllık bileşiğinin biraz üzerinde olduğunu,
Ekonomideki olumlu gelişmeler paralelinde Bankamızın kaynak maliyetleri ve dolayısıyla
alacaklarımızın tahsilinde uygulanan faiz oranları da her geçen gün düştüğünü de belirtmekte yarar
görüyoruz.
SORU- 5: Esnafın borcu olsa bile, bu nedenle kendisine yeni kredi vermeme cezasına son
vererek, borçlu esnafa da, bugünkü koşullarda uygulanan % 30 faizli yeni kredi açmak,
böylece esnafın yeniden ticari yaşama katılmasını sağlamak doğrultusunda bir çabanız olacak
mıdır?
CEVAP- 5: Gerek Bankamız mevzuatında yer alan, Kanuni takipte borcu bulunan kişilere kredi
kullandırılamayacağı hükmü, gerekse Bankacılık uygulamaları ve teamülleri göz önüne alınarak,
takip borcu bulunan kooperatif ortaklarına kredi kullandınlamamaktadır.

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'ın çöp depolama alanı ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1356)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Sn.Başkanlığtna
Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzügü'nün 96. vd.
maddelerine göre Çevre ve Orman Bakam Sn. Osman PEPE tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla
20.10.2003
Feridun F. BALOĞLL
Antalya Milletvekili

1. Antalya'nın MANAVGAT İlçesi, turizme dayalı ekonominin önde gelen
merkezlerindendir. MANAVGAT ilçemizin temel gereksinimlerinden biri
olan "ÇÖP DEPOLAMA ALANTmn yapılmasına ilişkin olarak
Bakanlığınızın bir hazırlığı var mıdır?
2. Bakanlığınızın öncülüğünde gerçekleştirilecek bir proje ile MANAVGAT
ilçemize ÇÖP DEPOLAMA ALANI kurulursa, işletmenin bölge
belediyelerinin öncülüğünde bir kuruluş tarafından (örneğin MATAB)
sürdürülmesi konusunda görüşünüz nedir?
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T. C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
SAYI :B,18.0.APK0.03-02/Û90.01- {H0*

^

^

V
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Zil il 12003

KONU : Sayın Feridun F. BALOGLU'nun
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKIYE

BÜYÜK M I L L E T

MECLİSÎ

BAŞKANLIGINA

(Kanunlar ve K a r a r l a r Dairesi Başkanlgı)

İLGİ :TBMM'nin 27/10/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1356-3404/12593 sayılı
Yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili sayın Feridun F. BALOGLU'nun
"Manavgat'ın çöp depolama alanı ihtiyacına ilişkin" 7/1356 esas sayılı yazılı soru
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.

Osman PEPE
Bakan
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. BALOĞLU'NUN "MANAVGAT'IN
ÇÖP DEPOLAMA ALAN! İHTİYACINA İÜŞKİN"7/1356 ESAS SAYILI YAZILI SORU
': ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI
1- Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side, Çolakiı ve Ilıca Beldelerinin katı atık
sorununa çözüm getirmek amacıyla Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri
Yapma ve İşletme Birliği (MATAB) tarafından Mart 2003 tarihinde İsparta Süleyman
Demirel Üniversitesine hazırlattırılan "Katı Atık Düzenli Depolama, Kompost ve Geri
Kazanım Tesisi" Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu'için yapılan başvuru
Bakanlığımızca incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, 28 Mayıs 2003 tarihinde "Çevresel
Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" alınmıştır. Söz konusu proje kapsamında sahada
kaynağında ayırma, kompost.ve düzenli depolamayı içeren bir modelle, bölgenin 25
yıllık ihtiyacının karşılanması planlanmıştır.
2- Katı atık yönetim hizmetlerinde yaşanan en önemli problemlerden biri kendi
temizlik işleri veya kah atık yönetim işletmeleri olan çok sayıda küçük belediyelerin
bulunmasıdır. Bu sistem etkili ve ekonomik olmadığı gibi, maliyetlerin karşılanması,
yeterli kaynak ve uygun teknolojinin bulunması, uygun katı atık yönetim pratiklerinin
hayata geçirilmesinde ilerleme kaydedilmesi gibi hususlarda problemlere yol açmaktadır.
Belediyeler atıkların bertaraf) açtstndan belirli bir altyapıya, deneyimli personel
veya yöneticiye sahip değillerdir. Bu nedenle, atıkların bertarafı için daha büyük yönetim
birimlerinin (Belediyeler Birliği ) kurulmasını teşvik etmek önem taşımaktadır. Böylece,
sınırlı kaynaklardan maksimum avantaj sağlanacak şekilde yararlanılabilir, büyük ölçekli
işletmeler ve büyük tesisler ortaklaşa kullanılarak daha fazla verim elde edilebilir.
işbirliğinin, pahalı ve kompleks tesislerin planlanması, kurulması ve işletilmesi açısından
sağlayacağı avantajlar açıkça görülmektedir.
Bakanlığımızca, belediyelere katı atık sorunlarının çözümünde yardımcı olması
amacıyla 'Belediyeler İçin Çevre El Kitabı" hazırlanmış ve Haziran 1998'de tüm
belediyelere gönderilmiştir. El kitabı, yer seçimi problemi olan ve coğrafik ofarak
birbirine yakın belediyelerde kalı atıkların bertaraf:, değerlendirilmesi ve evsel nitelikli
atık suların arıtılması konularında bir birlik oluşturmaları ve müşterek hareket etmeleri
konularında yol göstermektedir. Belediyeler birliğinin iki il arasında kurulmasına örnek
teşkil etmesi açısından Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma
ve İşletme Birliği olan TRAB-RİKAB örnek olarak kitap ekinde verilmiştir.
Söz konusu "Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama, Kompost ve Geri Kazanım
Tesisi" projesinin de bir birlik modeli altında Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı
Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (MATAB) tarafından yapılması da Bakanlığımız
politikaları ile örtüşmektedir.
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12.- Ardahan Milletvekili Ensar Ûğüt'ün, yoksulluklarla mücadeleye yönelik yasal düzenleme
çalışmalarına ve İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere ilişkin Başbakandan sorusu ve
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1358)
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafindan
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.20.10.2003

Ardahan Milletvekili

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) anketine göre Türkiye'de 14 Milyon insan günde
1 Dolarla geçinirken, yine nurusun %50'sinin tüketim harcaması 2 Doların altında
gözükmektedir.
Bankaları hortumlayarak toplumu yoksullaştmp, açlık sınırında yaşamaya mahkum eden
soyguncular belli olmasına rağmen halen kimseden tahsilat yapılamadığı için ülkemizin
ekonomisi daha da kötüye gitmektedir.
1- Ülkemizi soyan banka hortumculannın ve yolsuzlukları yaşatanların üzerine gitmek için
CHP olarak bir yıldır sayısız soru önergesi verdik. AKP ''Hükümeti olarak :niçin
hortumculardan tahsilatı hızlandıracak daha etkin ve caydırıcı anlamda yasa tekliflerini
Meclise getirmiyorsunuz?
2- Türkiye'yi kemirerek soyan yolsuzlukları yapanların, üzerine gitmek için Önce Meclisten
başlayarak, Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıralım diyen CHP'nin önerisine
destek vererek TBMM'nin gündemine dokunulmazlıkların kaldırılması konusunu
getirmeyi düşünüyor musunuz?
3- AKP Hükümetinden önceki hükümetler, el koyduğu tüm bankaların mudilerin'm paralarını
öderken, siz el koyduğunuz İmar Bankasının 380 Bin mudisinin parasını niçin ödemeyip,
vatandaşlarımızı mağdur ediyorsunuz? İmar Bankası mudilerinin paralarım ödemek için
bir ödeme planınız var mıdır?
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DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

SAYI :B.02.0.001/01-3465
KONU : 7/1358/3406-12595 esas sayılı yazılı
soru önergesi

Oİ/12/2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ

:a) 27.10.2003 tarih ve A.O1.0.GNS.O.10.00.02-7/1358-34O6/12595 sayılı yazınız.
b) Başbakanlığın 30.10.2003 tarih ve B.Û2.0.KKG.0.12/106-255-8/4845 sayılı yazısı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih
edilen ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan
7/1358/3406-12595 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 14.11.2003 tarih ve BDDK.2003.01.KİK.1/13260 sayılı yazısı ekte gönderilmekte olup, ayrıca yazılı soru önergesinde yer alan ikinci
soruya ilişkin olarak 59'uncu Hükümet Programında gerekli bilgiler yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Doç.Dr.Abdiillatif ŞENER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi)

sön::
SAYI : BDDK.2003.ÛI .KİK. i- <32-&°
KONU: Soru önergeleri

U 4

KASIM 1

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn. Doç.Dr, Abdüllatif ŞENER)

İLGİ: 04.! 1.2003 tarih ve B.02.0.001/(0l)3317 sayılı evrak akış ve talimat formu.
İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Ardahan Milletvekili
£nsar ÖĞÜT ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/1358-3406 sayılı soru önergesinde yer
alan hususlardan Kurumumuzu ilgilendirenlere ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır.
1- 12.08.2003 tarih ve 25197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
"4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Kükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun" ile geçici bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte, Hükümet tarafından hazırlanarak
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve halen Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan
"Bankalar Kanunu i!e Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısr'nda
tahsilatların hızlandırılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
3- Bilindiği üzere, 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinde Bankalar Kanunu uyarınca
bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalar nezdindeki
tasarruf mevduatının. Hazine Müsteşarlığı ve Fonun müşterek önerisi üzerine Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usullere göre ilgililere ödenmesi hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu Kararı ile ödemelere ilişkin esas ve usullerin
belirlenmesini müteakip, tasarruf mevduatı sahiplerine ödemeler en kısa süre içerisinde
Daşiayacakhr.
Bilgilerini arı ederim.

_

Ahmet ŞİRİN
İkinci Başkan
Başkan V.
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13.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun ve çevresinin demiryolundan daha faz
la yararlanabilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1362)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı
olarak yan itfan masını saygılarımla arz ederim. 15 Ekim 2003

Abdulaziz YAZAR
Hatay MilletvekjJ^

Ortadoğunun ve GAP'm Umanı pozisyonundaki İskenderun, ülke ekonomisine
tarımsal ve endüstriyel alanda büyük katkı sağlayarak 300 Bini aşan nüfusuyla göç
a/an bir yerleşim merkezi durumundadır. Ancak bu büyüklükteki şehirde, sadece
otobüs terminalindeki günlük yolcu sayısı îSOO'ü geçtiği halde, demiryolu ulaşım
olanaklarından yeterince yararlanamamaktadır.
1) İskenderun - Adana - Ankara - İstanbul güzergahına düzenli tren seferleri
konulması planlanmakta mıdır?
2) Çukurova Eksprest'nin
düşünülmekte midir?

sefer

güzergahının

İskenderun'dan

başlatılması

3) İskenderun ve çevresinin demiryolundan daha fazla yararlanabilmesi için bir
çalışma yapılacak mıdır?
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T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - J 5 J & . , 3 ^ 1 L
KONU :Hatay Milletvekili
Sayın Abdulaziz YAZAR'ın
yazılı soru önergesi

KASfW

M

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 03.11.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1362-3415/12641
sayılı yazısı.
Hatay Milletvekili Sayın Abdulaziz YAZAR'ın 7/1362-3415 sayılı yazılı soru önergesm
cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

CSaaHYlU^M
Ulaştırma Bakanı
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULAZİZ YAZAR'IN 7/1362-3415
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
SORULAR:
Ortadoğunun ve GAP'in limanı pozisyonundaki İskenderun, ülke ekonomisine
tarımsal ve endüstriyel alanda büyük katkı sağlayarak 300 Birii aşan nüfusuyla göç
alan bir yerleşim merkezi durumundadır. Ancak bu büyüklükteki şehirde, sadece
otobüs terminalindeki günlük yolcu sayısı 1500'ü geçtiği halde, demiryolu ulaşım
olanaklarından yeterince yararlanılarnamaktadır.
1-İskenderun-Adana-Ankara-İstanbul güzergahına düzenli tren seferleri
konulması planlanmakta mıdır?
2-Çukurova Ekspresi'nîn sefer güzergahının İskenderun'dan başlatılması
düşünülmekte midir?
3-İskenderun ve çevresinin demiryolundan daha fazla yararlanabilmesi için bir
çalışma yapılacak mıdır?
CEVAP:
Anahatlarda yeni tren'in sefere konulması, çeken ve çekilen araçların park
mevcuduna bağlıdır. İzlenen projeler kapsamında parka dahil olacak ilave araçlar
yolcu potansiyeli yoğun hatlarda ilave trenler şeklinde değerlendirilmesi
planlandığından,
kısa
vadede
İskenderun-Adana-Ankara-İstanbul
anahattı
oluşturularak trenin sefere konulması mümkün bulunmamaktadır. Halen İskenderun'a
İskenderun-Mersin-Adana-İskenderun arasında her gün çalıştırılan 4 adet Bölgesel
Ekspres treni ile hizmet verilmektedir. Bu trenlerin günlük taşıma kapasitesi 664
kişi olup, İskenderun'dan İstanbul'a gitmek isteyen yolcular bu trenleri kullanarak
Adana'dan geçen İçanadolu Mavi Treninden yararlanmaktadırlar.
Çukurova Mavi Treni, ülkemizin Ankara ve Adana gibi iki büyük şehri
arasında hizmet vermek üzere sefere konulmuş olup, gördüğü hizmet gereği TVS
2000 tipi klimalı vagonlarla teşkil edilerek hızlı ulaşım sağlanması amacıyla Mavi
Tren statüsünde çalıştırılmaktadır. Rekabet şartları nedeniyle parkurun İskenderun'a
uzatılması bugün için uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. Vagon tamir ve
bakım tesislerinin Adana'da bulunması nedeniyle, tren parkurunun İskenderun'dan
başlatılması halinde bakını-arıza ve temizlik hizmetlerinin aksamasma neden
olunacaktır. Bu nedenle mevcut şartlarda İskenderun'a bölgesel mahiyette yolcu
taşıma hizmeti verilebilmekte olup, İskenderun'dan Ankara, İstanbul ve demiryolu
bulunan diğer illere gitmek isteyen yolcular, bu trenleri kullanarak Adana'dan geçen
trenlere binme imkanı bulunmaktadır.
Tasarruf tedbirleri kapsammda; verimsiz çalışan ve gelirin gideri karşılama
oranı çok düşük olan yolcu trenleri ile faal personel eksikliği nedeniyle yapılan
değerlendirmeler sonucu 6 adet trenden iki adedi 12.11.2001 tarihinde seferden
kaldırılan İskenderun-Mersin-İskenderun bölgesel trenlerinin, İskenderun ve
çevresinin demiryolundan daha fazla yararlanabijrnesi için tekrar hizmete konularak
günlük 6 trene yükseltilmesi düşünülmeleteidfiri\fC\
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14.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bakanlık amblemiyle ilgili ihaleye ilişkin sorusu
ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1366)

TBMM BAŞKANLIĞI'NA
Aşağıdaki sorularımın Orman ve Çevre Bakanı Sayın Osman Pepe
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz
ederim.
- %
Muharrem İNCE
Yalova Milletvekili

Orman Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı'nın birleşmesi sonrasındaki bazı
gelişmeler hakkında;
1. Bakanlığınızca bakanlık ambleminin hazırlanması için açılan
ihaleye hangi firmalar teklif vermiştir?
2. Bu firmalar arasında Kano adlı firma bulunmakta mıdır? İhale, kaç
lira bedelle, hangi firmaya verilmiştir?
3. Bu firma için 3 ay önceden fatura kesildiği ve ödeme yapıldığı
iddiaları doğru mudur?
4. Sizin döneminizde göreve getirilen ancak daha sonra görevinden
ayrılan Eski İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Cemal Şişman'a bu
ödeme için geriye dönük imza attınimış mıdır?
5. İhaleyi alan firma için Pepe Ajans'm sahibi ve kardeşiniz olan
Ahmet Can Pepe'nin kulis yürüttüğü, Size ve özellikle Müsteşar
Yardımcısı Bünyamin Karaca'ya telkinde bulunduğu ve baskı-yaptığı
iddiası doğru mudur?
6. Ayrıca Özel Çevre Kurulu'nun afiş ve amblemleri için ihale açılmış
mıdır? açılmışsa İhaleye hangi firmalar girmiştir ve ihaleyi kim
kazanmıştır? Pepe Ajans'm bu ihalede bir etkisi olmuş mudur?
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

„
8 085£ I

-

SAYI

:B.18O.APK.0.03-O2/09C.O1-//S'l-A^^rİ'

£U

ti İ2003

KONU : Sayın Muharrem İNCE'nin
Yazıtı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞKANLIĞINA

İLGİ :TBMM'nin 03/11/2003 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-7/1366-3427/12692 sayılı
Yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin "Bakanlık
amblemiyle ilgili ihaleye ilişkin" 7/1366 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN "BAKANLIK
AMBLEMİYLE İLGİLİ İHALEYE İLİŞKİN" 7/1366 ESAS SAYILI YAZILI SORU
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI
1- Bakanlığımızı temsil edebilecek bir amblemin yapılabilmesi için 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu gereği önce piyasa araştırması yapılmış olup, araştırma sonucunda
logonun yapımı 22/d maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle ihale edilmiştir.
İhaleye;
• Kano Basım ve Tanıtım Limited Şirketi,
• MRK Film Çıkış Sistemler Renk ve Yazılım Ticaret Şirketi,
• Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri Sanayii Ticaret,
• Neyir Matbaacılık,
Firmaları teklif vermiş olup, ihale 27.06.2003 tarihinde yapılmıştır.
2- İhaleye katılan firmalar arasında Kano Basım ve Tanıtım Limited Şirketi de
vardır. Söz konusu iş, 6.200.000.000 TL. (Altımilyarikiyüzmilyon Türkiirası) KDV hariç
bedel ile en uygun teklifi veren Kano Basım ve Tanıtım Limited Şirketine ihale edilmiştir.
3- Bu iş için firmaya 3 ay önce fatura kesildiği doğru değildir. İhale 27.06.2003
tarihinde yapılmış, fatura 05/08/2003 tarihinde kesilmiştir. 11/09/2003 tarihinde de
tahakkuka bağlanarak ödeme için Bütçe Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
4- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı eski Başkam Cemal ŞİŞMAN bu ödeme
için geriye dönük herhangi bir imza atmamıştır, ihalenin yapıldığı tarihte Cemal ŞİŞMAN
görevde olup, görevde iken imza atmıştır.
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5- Logo Tasarım İhalesinin bütün aşamalarında Pepe Ajans ile hiçbir görüşme
ve çalışma yapılmadığı gibi Ahmet Can PEPE'nin de Bakanlık Müsteşar Yardımcıları ile
Bürokrasisi üzerinde herhangi bir baskısının olması mümkün değildir. Zira, Bakanlığımızı
temsil edebilecek seviyede 5 firmadan 24 adet "LOGO TASARISI" alınmış olup, seçici
komisyon tarafından Kano Basım ve Tanıtım Limited şirketine ait tasarı, en uygun tasarı
olarak bulunmuştur.
6- Özet Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı afiş ve amblemleri için Orman
Bakanlığı ile Çevre Bakarılığı'nın birleşmesinden sonra herhangi bir ihale açılmamıştır.
15.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Çukurova Elektrik ve Kepez şirketlerinin küçük his
sedarlarının mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1370)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından vazıh
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.10.2003

Emin ŞİRİN
İstanbul MİLLETVEKİLİ

Sorular:
Çukurova Elektrik ve Kepez Şirketlerinin Enerji Bakanlığı tarafından imtiyaz
sözleşmelerinin kaldırıldığı 12 Haziran 2U03 tarihinden itibaren İMKB'de işlem gören
hisse senetlerinin tahtaları kapatılmıştır.
Bu hisselerin işlem görmelerinin durdurulmasının sebebi, sözü geçen iki şirketin
imtiyaz sözleşmeleri ortadan kaldırıldıktan sonra şirketlerin içinin boşalmış olması
(Enerji Bakanlığı tarafından hukuki olarak boşaltılmış olması}dır. LMKB, imtiyaz
sözleşmesine dayanan şirketlerin halka açılmalarım makul olarak kabul etmiş, ancak
bilahare AKTAŞ, Çukurova Elektrik ve KEPEZ örneklerinde olduğu gibi imtiyaz
sözleşmeleri ortadan kalkınca şirket de içi boş faaliyetsiz bir şirket haline gelmiştir.
Anlaşıldığı üzere, imtiyaz sözleşmelerine dayanan şirketlerin halka açılmaları
halinde imtiyaz sözleşmesi ortadan kalkar ise, küçük hissedarların haklarının nasıl
korunacağı imtiyaz sözleşmelerinde öngörülmemiştir.
Çukurova Elektrik ve Kepez'de küçük hissedarların gerçek bir mağduriyetleri söz
konusudur.
Enerji Bakanlığı ve Enerji Yüksek Kurulu, Çukurova ve Kepez için yeni bir
imtiyaz ihalesi açabileceği gibi (hukuki davalar sonunda), bu imtiyazı bünyesinde de
saklayabilir.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim:
12-

Gerçek bir mağduriyete uğramış olan küçük hissedarların mağduriyetlerinin
giderilmesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
Bu küçük hissedarların satın almış oldukları hisseler blok olarak yabancı bir
yatırımcıya satılmış olsa idi, Hükümetinizin alacağı tedbirler veya
takınacağı tavır bugün küçük hissedarlara karşı yürütülen belirsizlik ve
sessizlik politikası ile aynı mı olacaktı?
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T.C.
DEVLET BAKANLİĞİ VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

SAYI :B.02.0.O01/01-3515
KONU : 7/1370-3432 esas sayılı yazılı
soru önergesi

Z|/11/2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ

-a) Başbakanlığın 05.11.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-257-1/4969 sayılı yazısı.
b) 03.11.2003 tarih ve A.0İ.0.GNS.0.10.00.02-7/1370-3432/12699 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen
ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan
7/1370-3432 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Kurulu Başkanlığımın 19.11.2003 tarih ve KÖB/420-15551 sayılı yazısı ve eki ilişiktedir.
Bilgilerinize arz ederim.

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
SAYI : KÖB/ ^ o .
KONU:

'İSSS'l

ANKARA
İS I W / 2 0 0 3

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER}

İLGİ: a) Kurulumuza 07.11.2003 tarihinde tebliğ edilen 07.11.2003 tarih
ve B.02.0.001/(01)3380 sayılı evrak akış Talimat Formu
b) İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından TBMM
Başkanlığına verilen 23.10.2003 tarihli yazılı soru önergesi
tlgi (a) da kayıtlı yazı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sayın Emin
ŞİRİN'in ilgi (b) de kavıth soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin Sermaye
Piyasası Kurulu'nun görev ve sorumluluk alanı dahilinde verilen cevaplar ekte
sunulmaktadır.
Bilgilennize arz ederim.

/ihwj^.
Dr. Doğan CANSIZLAR
Kurul Başkanı
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Aktaş, Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş. şirketlerinin
imtiyaz sözleşmelerinin iptali nedeniyle, söz konusu şirketlerin görev
bölgelerinde faaliyet göstermeleri hukuken mümkün bulunmamaktadır. Ancak
bu şirketlerin tüzel kişiliği devam etmektedir. Anılan şirketlerin hisse senetleri,
imtiyaz sözleşmesinin iptaline bağlı olarak İMKB Yönetim Kurulu kararryla
Borsa kotundan çıkarılmıştır.
Öte yandan, bu şirketlerin hisse senetlerini elinde bulunduran
yatırımcıların ortak sıfatı devam etmektedir. Buna bağlı olarak şirketlerin de,
ortaklarına karşı yükümlülükleri devam etmektedir.
imtiyazlı şirketler de, diğer anonim şirketlerde olduğu gibi, gerekli yasal
yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde, Sermaye Piyasası Kurulunun
kaydına almak suretiyle hisse senetlerini halka arz etmekte ve kotasyon
koşullarını taşıdıkları takdirde bu hisse senetleri İMKB'de işlem görmektedir.
Ayrıca Kurulun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde bu
şirketler de mali tablo ve raporlarını periyodik olarak; açıklama yapılmasını
gerektiren özel halleri derhal kamuya açıklamaktadırlar. Bu şirketler nezdinde
Kurulca yapılan denetimlerin sonuçlan ve yapılan işlemler de kamuya
duyurulmaktadır.
Nitekim Aktaş, Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş.
yasal prosedürlere uygun olarak halka açılmışlar; bu şirketlerle ilgili
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan denetimlerin sonuçları
kamuya açıklanmış; sorumlular aleyhine suç duyurusu yapılmıştır.
davalar Kurulca takip edilmektedir.

de bu
olarak
derhal
Açılan

İmtiyazlı şirketlerin imtiyaz sözleşmelerinin iptali, sözleşmeye aykın
işlemlerine dayanmaktadır. İmtiyazlı şirketler, mevzuata ve sözleşmeye aykırı
faaliyetlerde bulundukları takdirde, imtiyazların iptali dahil gerekli işlemlerin
îdarece yapılması zorunludur. Bu işlemlerde sorumluluğu bulunan anonim
şirket yöneticileri, Türk Ticaret Kanununun 336 ncı maddesi hükümleri
çerçevesinde, ortaklara karşı sorumludur. Yatırımcıların, imtiyaz sözleşmesinin
iptalinde ve şirket hisse senetlerinin Borsa kotundan çıkarılmasında
sorumluluğu bulunan şirket yöneticilerine karşı, sorumluluk davası açmaları
mümkündür.
Yetkili kurum ve kuruluşlar, yasal görev ve sorumluluklarını tam ve
eksiksiz biçimde yerine getirmekte olup, mevzuatın uygulanması ve^
yatırımcının kuıunnıası bakımından yerli veya yabancı ortaklar arasında
herhangi bir ayırım yapılması söz konusu değildir.
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16.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesindeki çöp depolama alanı
sorununa ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1376)
24, J 0,2003

TBMM Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

O"
fSamiTANDOĞDU
CHP ORDU MİLLETVEKİLİ
-Ordu Belediyesi tarafından toplanan şehir çöplerinin depolandığı Durugöl
Mahalle'sindeki çöp istasyonu dolmuş durumdadır ve belediye yeni bir yer
bulamamaktadır.
-Buna göre, Karadeniz Bölgesi'nde hemen hemen her il ve ilçe belediyesinin
yaşadığı, çevre ve insan sağlığını tehdit eden çöp sorunu karşısında Bakanlığınızın uzun
vadeli ve kalıcı çözüm önerileri ve destekleri var mıdır? Var ise nelerdir?

SAYI

T. C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
: B.18.0.APK.0.03-02/Ö90.01-j(g3 _ 4 - Z . S /
JJ Ul /2003

KONU : İ. Sami TANDOĞDU'nun
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İLGİ : TBMM'nin 05/11/2003 tarih ve A.C i.O.GNS.0.10.00.02-7/1376-3453/12802
Sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alman Ordu Milletvekili sayın I. Sami TANDOĞDU'nun
"Karadeniz Bölgesindeki çöp depolama alanı sorununa ilişkin" 7/1376 esas sayılı yazılı
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.
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ORDU MİLLETVEKİLİ SAYJN İ. SAMİ TANDOĞDU'NUN "KARADENİZ
BÖLGESİNDEKİ ÇÖP DEPOLAMA ALANI SORUNUNA İLİŞKİN" 7/1376 ESAS
SAYİLİ YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ
CEVABI

1- Karadeniz Bölgesinin topoğrafik yapısı ve dağınık yerleşimi nedeniyle,
bölgede uygun katı atık depolama sahasının bulunmasında büyük zorluklar
yaşanmaktadır. Bölgenin çöp bileşeni ve iklim şartları bertaraf yöntemlerinin
uygulanmasında sorunlar çıkarmaktadır.
Trabzon ve Rize illerinde, çöp sorununun çözülmesi amacıyla; Trabzon-Rize
Katı Atık Yönetimi Fizibilite çalışması, Dünya Bankası ve Bakanlığımız işbirliği ile daha
önce yürütülmüş olan METAP-Türkiye Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamına ilave
edilmiştir. GEF tarafından finanse edilen Trabzon-Rize Katı Atık Yönetimi Pilot Proje
çatışması 200.000 Dolar tutarında olup, 1995 yılında başlatılan çalışma, Nisan 1997
tarihinde tamamlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında; çalışma alanındaki katı atıkların toplanması, taşınması
ve bertaraf! konusunda mevcut problemler tespit edilmiş ve katı atıkların bertarafının
geleceğe yönelik olarak verimli bir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla bir katı atık
yönetim modeli oluşturulmuştur. En uygun depolama sahası olarak Sürmene-ÇamburnuKutlular maden sahası belirlenmiştir. Proje için Trabzon ve Rize illeri ile kıyıda yer alan
30 adet ilçe Ve belde belediyelerinin yer aldığı Trabzon Rize ili Yerel Yönetimleri Katı
Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRAB-Rİ-KAB) Bakanlar Kurulu'nun 27.10.1997
tarih ve 97/10183 sayılı kararı ile kurularak söz konusu katı atık depolama sahası birliğe
devredilmiştir.
Projenin, çevresel etki değerlendirmesi süreci tamamlanmış ve "ÇED
Önemsizdir" kararı alınmıştır. Projenin İller Bankası tarafından ihale ve inşa edilmesi
beklenmektedir.
Ayrıca, Ordu İli katı atık yönetimi hizmetleri ile ilgili olarak, Ordu Belediye
Başkanlığı tarafından katı aiık düzenli depolama sahası olarak seçilen alan için Ön ÇED
Raporu hazırianmış ve ÇED süreci kapsamında Bakanlığımızla koordineli bir çalışma
yürütülmüştür. Ancak, halkın yoğun muhalefeti nedeniyle ÇED ön süreci
tamamlanamamıştır.
,.
Bakanlığımızca, Karadeniz Bölgesinde bulunan Belediyelerin çevreyle ilgili''
projelerinde
ve araç alımlarında kullanılmak üzere,bugüne kadar toplam
5.227.891.221.841 TL. finansman yardımı yapılmıştır.
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17.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasından
aldığı paya ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1385)

30.10.2003
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aracılığınızla aşağıdaki sorulanmm Bayındırlık ve İskan Bakanı
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Yılmaz ATEŞ
Ankara Milletvekili

M^AA^^C^

1-Ankara Büyükşehir Belediyesi, İller Bankasından 1994'den bu güne ne
kadar pay alınıştır? TL üzerinden açıklar mısınız?
2-İller Bankası, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu güne kadar hangi
projelerini finanse etmiştir? Bedellerini açıklar mısınız?
3-Belediyenin İller Bankası'na borcu var mıdır? Varsa yıllar itibariyle
toplam borcu ne kadar TL'dir?
4-Belediyenin 2003'ten sonraki yıllar için ödeneklerini şimdiden aldığı
doğru mudur? Aldıysa yıllar itibariyle miktarları kaç TL'dir?

-548-

T.B.M.M.

0:2

2 . 12 . 2003

B:22

^ C ^ ^
T.C
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
ANKARA

SURELİ
.../.J2003

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.17/2O2İ
KONU : Ankara Milletvekili
Yılmaz ATEŞ'in
Yazılı Soru Önergesi

2 1 KASIM 2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanhğı'nm 05.11.2003 tarih ve KAN.KAR.MD: A.Ol.O.GNS.0.10.00.023464/12844 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan; Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara Büyükşehir
Belediyesinin İller Bankasından aldığı gelir payları hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu
T.B.M.M. 7/1385 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.
Bilginizi ve gereğini arz ederim.
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ ATEŞİN T.B.M.M. 7/1385 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR SORULAR VE CEVAPLARI
SORULAR:
1- Ankara Büyükşehir Belediyesi, İller Bankasından 1994'den bugüne, ne kadar pay
almıştır? TL üzerinden açıklar mısınız?
2- İller Bankası, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar hangi projelerini
finanse etmiştir? Bedellerini açıklar mısınız?
3- Belediyenin İller Bankasına borcu var mıdır? Varsa yıllar itibariyle toplara borcu ne
kadar TL'dir?
4- Belediyenin 2003'ten sonraki yıllar için ödeneklerini şimdiden aldığı doğru mudur?
Aldıysa yıllar itibariyle miktarları kaç TL'dir?
CEVAPLAR:
1- İller Bankasınca, Büyükşehir Belediyelerine, 27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı
Kanunun 1 S.maddesinin (a) fıkrası ve 19.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kanunun ö.maddesi ile
değiştirilen 3030 sayılı Kanunun 18.maddesinin son fıkrası gereğince hesaplanan 2 farklı pay
gönderilmektedir.
Bu bağlamda; Ankara Büyükşehir Belediyesine 1994-2003 yılları arasında; 3030 sayılı
Kanun gereği, 62.304.303.223.000.-TL, 4736 sayılı Kanun gereğince de,
162.767.657.510.000.-TL olmak üzere toplam 225.071.960.733.000.-TL ödenek
gönderilmiştir.
2- Ankara Büyükşclıir Belediyesinin, İller Bankası Genel Müdürlüğüne herhangi bir
yatının borcu bulunmamaktadır. Ancak, Belediyenin Meclis kararlan doğrultusunda yaptığı
çeşitli alımlar ile bazı işler için toplam 118.231.354,65 DM ve 115.473.961,90 ABD Doları
tutarlanndaki teminat mektuplarına Bankaca kefalette bulunulmuştur.
3- Ankara Büyükşehir Belediyesinin, İller Bankasına doğrudan herhangi bir borcu
bulunmamaktadır.
Ancak,
Belediyenin
Başbakanlık
Hazine
Müsteşarlığına
182.399.607.734.169.-TL. borcu bulunmaktadır. Bu borç, İller Bankası Genel Müdürlüğünce
takip edilmektedir.
4- Büyükşehir Belediyeleri 2380 sayılı Kanuna göre doğrudan pay alamamaktadır.
3030 sayılı Kanunun 18.maddesi (a) fıkrasına göre, alt kademe belediyelerin 2380 sayılı
Kanuna göre tahakkuk eden paylarından, Bakanlar Kurulunca belirlenen %35 oranında
ayrılan payı almakta ve halen bu paylar her ayın 15'inde İller Bankasınca Büyükşehir
Belediyelerine gönderilmektedir. Ayrıca, 19.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kanunun ö.maddesi'
ile değiştirilen 3030 sayılı Kanunun 1 8. maddesinin son fıkrası gereğince 01.09.2003 tarihine
kadar pay gönderilmiştir.
Bu tarihten sonra 3030 sayılı Kanunun 18.maddesmin son fıkrasının 2.bendi 4916
sayılı Kanunun 30.maddesi ile değiştirilerek hesaplama ve dağıtım işlemlerinin Maliye
Bakanlığınca yapılacağı hükme bağlanmış olup, 01.09.2003 tarihinden itibaren bu paylar
anılan Bakanlık tarafından Büyükşehir Belediyelerine gönderilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin paylarım önceden alması söz konusu olmayıp, İller
Bankasınca yapılan pay dağıtım işlemleri her ayın 15'inde gerçekleştirilmektedir.
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18.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, ihracat artışında hayalî ihracatın payı olup ol
madığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/1389)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.11.2003

Emin ŞİRİN
İstanbul MİLLETVEKİLİ

Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Tuncer Kayalar'm açıkladığına göre Ekim-2003 ayı
ihracatı 4 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu memnuniyet verici bilginin
kaynağı, anlaşıldığına göre, İhracatçılar Birlikleri kayıtlandır. Ekim-2003 ayındaki
ihracatımız, Ekim-2002'ye göre 35.7 oranında artmıştır.
Bu ihracat artışında, ihracatçılarımızın gayretli ve başarılı çalışmalarının yanı sıra, iç
piyasanın daralmasının da rol oynadığı ancak, hayali ihracatın da arttığı söylentileri piyasada
yaygın olarak konuşulmaktadır.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorumun cevaplandırılmasını arz ederim:
1- Görülen bu ihracat artışında hayali ihracatın payı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu
konuda herhangi bir araştırmanız var mı? İhracatın gerçek veya hayali olup olmadığı
konusunda nasıl bir denetim mekanizması uygulanmaktadır?
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T.C
BAŞBAKANLIK
DİŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

SAYI : B.02.1.DTM. 02.08.01
KONU: Yazılı Soru Önergesi

0 111 03
L

58887

*

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 06.11.2003 tarih ve A.O 1 .O.GNS.0.10.00.02-7/1389-3475/12909 sayılı yazılan.

İlgi'de kayıtlı yazıları konusu, İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in
yönelttiği yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.

)pJ/UAQwj\AfJ
Kürşad TÜZMEN
Devlet Bakanı
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EK: İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN DEVLET BAKANI
SAYIN KÜRŞAD TÜZMEN'E YÖNELTTİĞİ YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAP
Malumları olduğu üzere, 2001 ve 2002 yıllarında sırasıyla 31,3 ve 35,8 milyar
dolarlık ihracat rakamlan ile üst üste iki yıl rekor kıran ihracatımız, 2003 yılında da
bu üstün performansına devam etmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine
göre ihracatımız 2003 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın eş dönemine
göre değerde % 30.4 oranında artmış ve 29,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.
Bunlara ilave olarak, Dış Ticaret Müsteşarhğı'nın bağlı kuruluşu olan İhracatçı
Birlikleri kayıt rakamlarına göre ise, ihracatımız, 2003 yılı Ekim ayında aylık bazda
Cumhuriyet tarihi ihracat rekoruna kırarak 4.955 milyon dolar olmuş, 2003 yılı OcakEkim dönemi itibariyle ise, 2002 yılının aynı dönemine göre % 33.3 oranında artarak
39 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Tüm bu rakamlar, 2003 yılı sonu itibariyle
Öngörülen 45,9 milyar dolarlık ihracat hedefinin rahatlıkla yakalanabileceğini
göstermektedir.
İhracatımızda görülen bu yüksek oranlı artışın nedenlerinin ise iki ayrı başlık
altında değerlendirmek mümkündür. Bunlarda birincisi, makro ekonomik
gelişmelerden kaynaklanan nedenler olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda, ihracat
artışının ana nedenleri;
> 2001 ve 2002 yıllarında gerçekleştirilen ihracat bağlantılarının, 2003 yılında da,
çeşitli zorluklara rağmen sürdürülmesi,
> İşgücü maliyetlerinde yaşanan düşüş ve buna paralel olarak işgücü verimliliğinde
yaşanan artış,
y İmalat sanayi üretim endeksinde görülen artışın devam etmesi, buna karşılık iç
talebin, izlenmekte olan sıkı para ve maliye politikaları sonucunda, henüz tam
olarak canlanmamış olması,
> Enflasyondaki düşüşe paralel olarak gerileyen faiz oranlarının finansman
maliyetleri üzerinde yarattığı rahatlama,
olarak özetlenebilir.
Tüm bu makro ekonomik nedenlerin yanısıra, başta Dış Ticaret Müsteşarlığı
olarak ilgili kurumların gerçekleştirimiş olduğu faaliyetler de ihracatımızda görülen
bu yüksek oranlı arlısın elde edilmesinde çok önemli katkılar sağlamıştır. Ana
başlıklar itibariyle 2003 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ise aşağıda sunulmaktadır.
> Ticaret Heyetleri: "'2003 Japonya'da Türkiye Yılı" faaliyetleri çerçevesinde 5-12
Mart 2003 tarihleri arasında anılan ülkeye Gıda Ticaret Heyeti, ayrıca 14-18
Ha/iran 2003 tarihleri arasında Ev Tekstili, Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünleri
Ticaret Heyeti düzenlenmiştir. Ayrıca, Suriye (Ocak), Cezayir (Şubat), Sudan
(Şubat), Suudi Arabistan (Mart), Mısır (Mart), Türkmenistan (Mayıs), İran
(Eylül), Pakistan (Ekim), Çek Cumhuriyeti-Polonya (Kasım) ve Hindistan
(Kasım)"a yönelik olarak Ticaret Heyeti Programlan gerçekleştirilmiş ve çok
sayıda işadamının katılımı sağlanmıştır.
> Alım Heyetleri: 2003 yılı içerisinde, toplam 17 adet Alım Heyeti programı
çerçevesinde çok sayıda ülkeden, çoğunluğu ülkeleri açısından önemli ithalatçı
konumunda olan toplam 200 civarında yabancı firma temsilcisi ülkemize
getirilmiştir.
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> Fuarlar: 17'si müstakil Türk ürünlerinin sergilendiği Türk İhraç ürünleri fuarı
olmak üzere 2003 yılında 121 fuara milli düzeyde iştirak edilmiştir.
> İhracata Yönelik Devlet Yardımları: İhracata Yönelik Devlet Yardımlan ve
İhracat İadeleri kapsamında l Ocak-11 Kasım 2003 tarihleri arasında Destekleme
ve Fiyat İstikrar Fonundan toplam 263,8 trilyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu
tutan n 74 trilyon TL'si yurtdışı fuar, 47,7 trilyon TL'si Ar-Ge desteklerine; 114,5
trilyon TL'si ise Tarım İhracat İadelerine yapılan ödemelerden oluşmaktadır.
> Dahilde İşleme Rejimi: İhracatçılarımızın gerçekleştirecekleri üretimde gerekli
olan girdilerin, Ticaret Politikası Önlemlerine tabi tutulmaksızın
dünya
fiyatlarından gümrük muafiyeti i ithalatına imkan sağlayan Dahilde İşleme Rejimi
kapsamında, 2003 yılının ilk on ayında ihracatçılarımıza toplam 4027 belge
verilmiş olup, bu belgeler kapsamında 20 milyar dolarlık ihracat taahhüdü
karşılığında 12,7 milyar dolarlık ithalat yapmalarına izin verilmiştir.
> Komşu ve Çevre Ülkeler Stratejisi: İhracatımızın Pazar yapısının
çeşitlendirilmesi amacıyla 2000 yılından bu yanan izlenmekte olan Komşu ve
Çevre Ülkeler Stratejisi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bu
kapsamda, gerek Karma Ekonomik Komisyon gerek Ticaret Heyetleri ve Fuarlar
kapsamında anılan bölge ülkelerine öncelik verilmiştir. Ayrıca, sınır komşusu
olduğumuz ülkelerle ticaretimizi geliştirmek amacıyla "Sınır Ticaret Merkezleri"
(STM) kurulması yönünde Bakanlar Kurulu Karan çıkarılmıştır. Bu kapsamda,
ülkemiz ile İran arasında STM kurulmasına ilişkin olarak anılan ülke yetkilileri ile
yapılan görüşmeler sonucunda Ağrı-Sansu, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere'de
2003 yıb Kasım ayı sonuna kadar STMTerin kurulması hususunda mutabakat
sağlanmıştır. Bu kapsamda Suriye'n" yetkililerle görüşmeler devam etmektedir.
Tüm bu çabalar neticesinde, söz konusu ülkelere yönelik ihracatımızda çok
önemli artışlar kaydedilmiştir. Nitekim, 2003 yılı ilk on ayında Irak'a yönelik
ihracatımız % 72, İran'a yönelik ihracatımız % 47, Suriye'ye yönelik ihracatımız
% 73, Birleşik Arap Emirliklerine yönelik ihracatımız % 46, S. Arabistan'a
yönelik ihracatımız %37, Romanya'ya yönelik ihracatımız % 64, Bulgaristan'a
yönelik ihracatımız % 67 ve Yunanistan'a yönelik ihracatımız ise % 54 oranında
artış göstermiştir.
> Mevzuat Alanında Yapıiaa Düzenlemeler: Değişen koşullar ve
ihracatçılarımızın ihtiyaçları da dikkate alınarak gerek Dahilde İşleme Rejimi
gerek İhracatta Devte Yardımlan Programları kapsamında çeşitli düzenleme
yürüıiilüğe sokulmuş ve ihracatçılarımızın önündeki engellerin aşılması yönünde
önemli mesafeler katedilmişür.
> E-devlet Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler: İhracatçılarımızın
karşılaştığı bürokratik engelleri en aza indirmek ve teknolojik gelişmelere paralel
olarak verilen hizmeti daha kaliteli ve etkin hale getirmek amacıyla çeşitli projeler
yürürıilüğe sokulmuştur. Bu kapsamda, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile
Gümrük Müsteşarlığı arasında imzalanan protokol ile iki kuram arasında bilgi
alışverişini sağlayan online bağlantı sağlanmıştır. Ayrıca, Dahilde İşleme
Belgelerinin Elektronik Ortama Taşınması Projesi kapsamında açılan ihale
sonucunda belirlenen firma ile çalışmalara başlanmış olup, projenin 2004 yılı
Ocak ayında hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu proje ile Dahilde İşleme
Rejimi uygulamasına etkinlik ve sürat kazandınlacak olup, zaman kaybı
önlenecektir.
> Eximbatık Faaliyetleri: İhracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarını giderme
konusunda çok önemli bir işlevi yerine getirmekte olan Eximbank, 2003 yılının ilk
on ayında toplam 4 katrilyon TL (2,7 milyar dolar) kısa vadeli kredi kullandırmış
olup, bu rakamlar, TL bazında % 49, dolar bazında ise % 51'liJc bir artışa tekabül
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etmektedir. Aynı dönemde KOBİ'lere kullandırılan kısa vadeli kredi miktarı ise 1
milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Aynca, Kısa Vadeli ihracat Kredi Sigortası
kapsamında sigortalanan sevkiyat tutarı 2003 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2002
yılının aynı dönemine göre % 17 artarak 2,4 milyar dolar, tahsil edilen prim tutarı
ise %9 oranında artarak 9,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
Enflasyondaki düşüşe paralel olarak gerileleyen faiz oranlan çerçevesinde
Eximbauk bu yıl içinde 7 kere faiz İndirimine gitmiştir.
Malumları olduğu üzere, dışa dönük ve ihracata dayalı kalkınma modelinin
benimsendiği 1980 yılında sonraki dönemde, ihracatı artırmak için, ihracatta vergi
iadesi ödemesi, DFİF'tcn yapılan prim ödemesi, düşük faizli ihracat kredisi, vergiresim ve harç istisnası, enerji ve navlun desteği, konut fonu muafiyeti, ihracat kayıtlı
ithalatta gümrük vergisi muafiyeti, döviz transferlerinde öncelik, ihracat karşılığı
dövizlerden mahsup gibi parasal teşvikler, muafiyetler ve istisnaları içeren destek
mekanizmaları uygulanmıştır.
Ancak, gerek 1995 yılında Uruguay Round sonucunda imzalanan
"Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması" gerek 1996 yılında AB ile
oluşturulan Gümrük Birliği sonrasında, ihracat performansına dayalı doğrudan parasal
destekler, bazı tarımsal ürün ihracatımız dışında, yürürlükten kaldırılmış ve yerlerine
"faaliyete
bağlı
teşvikler" uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede,
yükümlülüklerimize uygun olarak hazırlanan "İhracatta Devlet Yardımları"
programları Haziran 1995 yılından itibaren, ülkemiz dış ticaretinin yapısı ve ihracat
potansiyeli dikkate alınarak oluşturulan AB gümrük kodu ile uyumlu Dahilde İşleme
Rejimi ise 1.1.1996 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Devlet Yardımları
kapsamında ihracatçılarımıza yapılan ödemelere bakıldığında ise, ihracat rakamları ile
kıyaslandığında çok düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Nitekim, ihracatımızın
45.9 milyar dolara çıkmasının beklendiği 2003 yılında Destekleme ve Fiyat İstikrara
Fonu'na (DFİF) sadece 186.7 milyon dolarlık kaynak tahsis edilmiştir. Bu ise toplam
ihracatımızın sadece % 0,24'üne tekabül etmektedir. Aynca, ihracatımızın 51,5
milyar dolara çıkması beklenen 2004 yılında ise ihracatı desteklemek amacıyla
DFÎF'e 209 milyon dolarlık bir kaynağın aktarılması planlanmaktadır. Tüm bu
rakamlar dikkate alındığında, ihracat teşvik sisteminin suistimali olarak ortaya çıkan
ve kamuoyunda "hayali ihracat" olarak adlandmlan durumların ortaya çıkmasına
uygun bir destek sisteminin bulunmadığı görülmektedir.
Öle yandan, gümrük idarelerince gerçekleştirilen tüm işlemler Gümrük
Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Gümrük Kontrolörleri Başkanlığı tarafından
denetime tabi tutulmaktadır. İhracat da dahil olmak üzere tüm gümrük işlemleri,
anılan denetim birimleri tarafından rutin olarak denetlendiği gibi; gümrük
idarelerinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, ithalat ve ilıracat yapan
firmalardan, gümrük müşavirleri ve şahıslar gibi dış ticaret işlemlerinde rolü olan her
türlü bilgi kaynağından Gümrük Müsteşarlığı'nın idari ve denetim birimlerine intikal
eden her tülü bilgi, gerekli incelemelerden sonra anılan denelim birimleri tarafından
inceleme ve soruşturma konusu olabilmektedir.
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19.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, gıda ve ilaç yapımında kullanılan bitkilerin
toplanması, alım-satımı ve ihracı konusunda sınırlamalar getirilip getirilmeyeceğine,
- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'da haşhaş ekim alanlarının daraltılmasına,
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1416,1418)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan soruların Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

jC^—h
Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR
Adana Milletvekili
Ülkemiz florasında önemli bir yer tutan orkidenin bazı türleri, sahlep ve
Maraş dondurması yapımı için dağlardan bilinçsizce toplanmakta ve bu
bitkilerin soylarının tükenme tehdidi ile karşılaşmaktayız. Bu çerçevede son
günlerde basında yer alan haberler ürkütücü gerçeği tüm çıplaklığı ile
ortaya koymaktadır. Sahlep üretiminde kullanılan orkidelerin ve benzer
tehlikelerle karşılaşan bitkilerin korunması, soylarının tükenmemesi için
Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Orkide,
ıneyankökü, vs. gibi gıda ve ilaç yapımında kullanılan pek çok değerli
bitkinin toplanması, alım satımı ve ihracı konusunda belli sınırlamalar
getirilmesi, kontroller yapılması ve bilinçli bir tarım politikasıyla bu
türlerin koruma altına alınıp yetiştirilmesi düşünülmekte midir ?

05.11.2003
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı sayın
Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda
gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

A

Ç/JtL(k
Halil ÜNLÜTEPE
Afyon Milletvekili
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Bakanlığınızca haşhaş ekim alanlarının daraltılması Afyon'da haşhaş ekimi
yapan çiftçilerimizi mağdur etmiştir. Mevsim ve diğer faktörler göz önüne
alındığında çiftçilerimiz ürün çeşitlemesine ve alternatif tarıma
yönetememektedir. Çiftçilerimizin haşhaş ekim alanlarının daraltılması
nedeniyle meydana gelen mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir çalışma
yapacak mısınız ?
Haşhaş, kaliteli ve nitelikli bir şekilde yetişebilmesi için en uygun ortamı
bulduğu Afyon iline admı vermiş ve bölge halkı için oldukça önemli bir
bitkidir. Burada üretimi yapılan haşhaş diğer bölgelerden üretilenlerden büyük
farklılık arz etmektedir. Bu nedenle haşhaş kotasının Afyon ili için
uygulanmaması mümkün müdür?
Burada geçimini haşhaş ekerek sağlayan çiftçilerimizin ekim alanları
daraltılmadan üretime devam edebilmeleri konusunda Bakanlığınız nasıl bir
çözüm ortaya koyacaktır?
Haşhaş ekimi 1970'li yıllarda ABD baskısı ile yasaklanmıştı. CHP ülkede
neyin ne kadar ekileceğine Türk Halkı karar verir diyerek yasağı kaldırmış ve
ekimi serbest bırakmıştı. Bugünkü kota uygulamasında da herhangi bir ülkenin
veya IMF gibi bir kuruluşun talebi olmuş mudur?
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
SAYI : KDD.SÖ.1.01/ %%\o
KONU : Yazılı Soru Önergeleri

24.711/2003

l \ KASİM 2ûû3

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 13.11.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3538 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Prof.Dr.N.Gaye ERBATUR'a ait 7/14163538 ve Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'ye ait 7/1418-3540 esas nolu yazılı soru
önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

y n
Sami GÜÇLÜ
Bakan
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YAZILI SORU ÖNERGESİ
Önerge Sahibi

: Prof. Dr. N.Gaye ERBATUR
Adana Milletvekili

Esas No

: 7/1416-3538

SORU ) Ülkemiz florasında önemli bir yer tutan orkidenin bazı türleri, sahlep
ve Maraş dondurması yapımı için dağlardan bilinçsizce toplanmakta ve bu bitkilerin
soylarının tükenme tehdidi ile karşılaşmaktayız. Bu çerçevede son günlerde basında
yer alan haberler ürkütücü gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır, Sahlep
üretiminde kullanılan orkidelerin ve benzer tehlikelerle karşılaşan bitkilerin korunması,
soyların tükenmemesi için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?
Orkide, meyankökü, vs. gibi gıda ve ilaç yapımında kullanılan pek çok değerli bitkinin
toplanması, alım satımı ve ihracı konusunda belli sınırlamalar getirilmesi, kontroller
yapılması ve bilinçli bir tarım politikasıyla bu türlerin koruma altına alınıp yetiştirilmesi
düşünülmekte midir?
CEVAP ) Bilindiği üzere, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 19.09.1996 tarih
ve 22762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara
ilişkin 96/31 nolu Tebliğ" ile 19.07.1998 tarih ve 23407 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "06/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 98/16)" gereği salep (toz, tablet ve her
türlü formda), ihracı yasak mallar listesinde yer almaktadır. Ayrıca salep bitkisinin yer
aldığı Orchidaceae familyası "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki
Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" kapsamında da ticareti
yasak olan türler arasında bulunmaktadır.
Bununla birlikte her yıl Resmi Gazete'de Bakanlığımızca yayımlanan doğal
çiçek soğanlarına ilişkin "Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi Hakkında Tebliğ"
ile salep sökümü ve her türlü formda ihracatı yasaklanmıştır. Konunun Önemi
nedeniyle, salep türlerinin kaçak sökümlerinin önlenmesine ilişkin Orman Bölge
Müdürlüklerinde kolluk kuvvetlerinin denetleme çalışmaları devam etmektedir.
Ülkemizde hali hazırda kültür alanlarında orkide üretimi yapılamamaktadır.
Ancak Bakanlığımız Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bu bitki
türlerinin üretilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu bitki türlerinin
kültürel yöntemlerle üretilmesi mümkün olmakla birlikte, üretim maliyetinin çok yüksek
olması nedeniyle ekonomik olarak arazîde yetiştirilmesi tercih edilmemektedir. Ancak,
bu türlerin nesli tehlike altında olmasından ötürü, doku kültürü ile laboratuar
ortamlarında çoğaltılarak kültür alanlarında geniş çaplı üretiminin yapılmasının teşvik
edilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
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YAZILI SORU ÖNERGESİ
Önerge Sahibi

: Halil ÜNLÜTEPE
Afyon Milletvekili

Esas No

: 7/1418-3540

SORU 1) Bakanlığımızca haşhaş ekim alanlarının daraltılması Afyon'da
haşhaş ekimi yapan çiftçilerimizi mağdur etmiştir. Mevsim ve diğer faktörler göz
önüne alındığında çiftçilerimiz ürün çeşitlemesine ve alternatif tarıma
yönetememektedir. Çiftçilerimiz haşhaş ekim alanlarının daraltılması nedeniyle
meydana gelen mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir çalışma yapacak
mısınız?
CEVAP 1) Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen ve haşhaş ekimine izin verilen
yerlerde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan planlama çerçevesinde 15 İl'de
yaklaşık 150.000 üretici tarafından Birleşmiş Milletler Teşkilatınca verilen 700.000
dekar limit dahilinde haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi
yapılmaktadır. Üretilen haşhaş kapsülleri Afyon İii Bolvadin İlçesinde kurulu bulunan
yıllık 20.000 ton haşhaş kapsülü işleme kapasitesine sahip Afyon Alkaloidleri
Fabrikasında işlenmekte olup, elde edilen uyuşturucu maddeler ile yurtiçi ihtiyacı
karşılandıktan sonra bakiye %95'lik kısmı ihraç edilmektedir.
Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre 2003 yılına 275 ton morfin stoku
devretmiştir. Dünya yasal tüketimi de 240 ton civarında olduğundan, yasal haşhaş
ekimi yapan ülkelerin haşhaş ekimini azaltmaları yönünde Birleşmiş Milletler
Teşkilatının Hükümetlere tavsiye kararları bulunmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda haşhaşın alternatifi olan şekerpancarı ve tütün
üretiminde kısıtlamalara gidilmesi nedeniyle haşhaş ekimine yönelmeler olmuştur.
İklim şartlarının da olumlu gitmesi neticesinde bu yıl Afyon Alkaloidleri Fabrikasının iki
yıllık kapsül
ihtiyacını karşılayacak düzeyde haşhaş kapsülü üretimi
gerçekleştirilmiştir. 2002/2003 üretim döneminde 191.205 üreticiye 1.497.113 dekar
alanda haşhaş ekim izni verilmiş olup, 994.309 dekar hasat alanından 47.618 ton
haşhaş kapsülü üretimi gerçekleşmiştir. Üretim fazlalığının devam etmesi durumunda
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Kurulunca ülkelere verilen haşhaş ekim
limitlerinde resmi indirime gidilebilecektir.
Gerek dünya stoku, gerekse ülkemiz stoku dikkate alınarak Birleşmiş Milletler
Teşkilatının tavsiyesi doğrultusunda, ülkemizde haşhaş tarımının sürdürülebilir
olması düşünülerek 2003/2004 tarım döneminde ekim alanlarının yeniden
düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bu itibarla, haşhaş ekilisi yapılan yerleşim birimlerinin geçmiş yıllardaki ekim
ve üretim potansiyelleri dikkate alınarak verilecek izin belgesine göre ekim limitleri
ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu limit geçen yıl ki izin verilen alanların yarısı olacak şekilde
ilçe bazında planlanmıştır. 700.000 dekarlık limit dahilinde her üreticiye 3 tarlasında
15 dekarlık haşhaş ekim izni verilmektedir.
SORU 2) Haşhaş, kaliteli ve nitelikli bir şekilde yetişebilmesi için en uygun
ortamı bulduğu Afyon iline adını vermiş ve bölge halkı için oldukça önemli bir bitkidir.
Burada üretimi yapılan haşhaş diğer bölgelerden üretilenlerden büyük farklılık arz
etmektedir. Bu nedenle haşhaş kotasının Afyon ili için uygulanmaması mümkün
müdür?
-559-

T.B.M.M.

B : 22

2 . 12 . 2003

O :2

CEVAP 2) Birleşmiş Milletler Teşkilatınca ülkemize verilen 700.000 dekarlık
ekim limitinin, 140.000 dekarlık kısmı Afyon İline verilmiştir. Haşhaş ekiminin en fazla
olduğu geçen yıl Afyon İlinin genel ekim alanı içerisindeki payı % 17 iken , bu yılki
ekim planlaması sonrasında Afyon İlinin payı % 20 seviyesinde tutulmuştur.
SORU 3) Burada geçimini haşhaş ekerek sağlayan çiftçilerimizin ekim alanları
daraltılmadan üretime devam edebilmeleri konusunda Bakanlığımız nasıl bir çözüm
ortaya koyacaktır.
CEVAP 3) Ülkemizde bu yıl haşhaş ekim alanlarından 47.618 ton haşhaş
kapsülü üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu miktar Afyon Alkaloid Fabrikasının 2 yıllık
haşhaş kapsülü ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Haşhaş kapsülü stokların
eritilmesi sonrasında, fabrika ihtiyacı dikkate alınarak ekim alanlarının yeniden
düzenlenmesine gidilebilecektir.
SORU 4) Haşhaş ekimi 19701i yıllarda ABD baskısı ile yasaklanmıştır. CHP
ülkede neyin ne kadar ekileceğine Türk Halkı karar verir diyerek yasağı kaldırmış ve
ekimi serbest bırakmıştı. Bugünkü kota uygulamasında da herhangi bir ülkenin veya
IMF gibi bir kuruluşun talebi olmuş mudur?
CEVAP 4) Bilindiği üzere Dünyada uyuşturucu maddelerin ekimi, üretimi, ithali
ve ihracını 1961 TEK Sözleşmesi düzenlemektedir. Türkiye'nin imza koyduğu ve
1967 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Sözleşme
Dünyadaki uyuşturucu madde işlerinin tek elden yürütülmesi hükmünü getirmekte ve
Birleşmiş Milletler Teşkilatının uyuşturucu maddelerin kontrolü hususundaki yetkisini
kabul etmektedir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesinde yer alan Uluslararası Uyuşturucu
Maddeler Kontrol Kurulunca (INCB), her yıl üye ülkelerin katılımıyla uyuşturucu
maddelerin ekimi üretimi, ticareti ve kaçakçılığı konularında toplantılar yapılmakta, bu
toplantılarda alınan kararların uygulanması yönünde ülkelere tavsiye ve telkinlerde
bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu'nun 2003 yılı
raporlarında, dünya yasal uyuşturucu madde arz ve talebi arasındaki dengenin
devam ettirilmesi ve kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla yasa! haşhaş ekimi yapan
ülkelerin ekim alanlarını azaltmaları yönünde tavsiye kararları bulunmaktadır. Bu
kararlar doğrultusunda önemli yasa! haşhaş üreticisi ülkeler olan Avustralya, İspanya,
Fransa gibi ülkeler haşhaş ekim alanlarını kısıtlama yönüne gitmişlerdir. Dünya
haşhaş ekim alanları ile ilgili Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Uyuşturucu Maddeler
Kontrol Kurulu(INCB) dışında yetkili bir kuruluş bulunmamaktadır.
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20.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'mn, elma ithalatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1420)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıdaki sorularımın Tanın ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

StdfrJ&k

Ali Cumh/ur YAKA1
Muğla Milletvekili

ilimiz Müğia elma üretimi bakımından ülkemizin önemli merkezlerinden
biridir.Geçen yıl girdiler daha düşük olmasına karşın elmanm kilosu 500-600
bin TL ile satıfmaktayken;bu yıl girdilerin artmasına karşın kilosu 300-400 bin
TL' den satılmaktadır.Üreticilerimiz bıınım nedeninin elma ithalatı olduğunu
ileri sürmektedirler.
Buna göre;
1. Son üç ayda elma ithalatı yapılmış mıdır?
2. İthalat izni hangi firmalara verilmiştir?
3. Nerelerden, ne kadar elma, tonu kaç TL5den ithal edilmiştir?
4.İthal edilen elmaların ülkemiz elması gibi ambalajlanıp tüketiciye
sunulduğu .konnr.üMdr. bir diiy-jmuııaz ve araştırmarûz var mı?
5.Ülkemizdeki elma üreticilerinin ithalat karşısında oluşan bu
mağduriyetlerini hangi önlemleri alarak gidermeyi düşünüyorsunuz?
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T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
SAYI :KDD.SÖ.1.01/£&°9
KONU: Yazılı Soru Önergesi

2(711/2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ: 13.11.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13088 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'ya ait
7/1420-3550 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte
sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

Sami GÜÇLÜ
Bakan
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YAZILI SORU ÖNERGESİ
Önerge Sahibi

: Ali Cumhur YAKA
Muğla Milletvekili

Esas No

: 7/1420-3550

İlimiz Muğla elma üretimi bakımından ülkemizin önemli merkezlerinden biridir.
Geçen yıl girdiler daha düşük olmasına karşın elmanın kilosu 500-600 bin TL ile
satılmaktayken; bu yıl girdilerin artmasına karşın kilosu 300-400 bin TLden
satılmaktadır Üreticilerimiz bunun nedeninin elma ithalatı olduğunu ileri
sürmektedirler.
Buna göre;
SORU 1) Son üç ayda elma ithalatı yapılmış mıdır?
CEVAP 1) Son üç ayda elma ithalatı yapılmamıştır.
SORU 2) İthalat izni hangi firmalara verilmiştir?
CEVAP 2) Aşağıda dökümü yapı\m\ş olan firmalara, (elma için) sadece İthal
Lisans Belgesi (Tarife Kontenjanı) kapsamında kontrol belgesi düzenlenmiştir.
06.11.2003 Altuğ Başar
06.11.2003 Demirkale Ticaret-Ali Dermirkale
12.11.2003 Alpaş Alanya Tar.Ür.San.İth.San.İhr.ve Paz.A.Ş.

33.808 kg
20.948 kg
36.027 kg

SORU 3) Nerelerden, ne kadar, tonu kaçTL'den ithal edilmiştir?
SORU 3) Son üç ayda elma ithalatı yapılmamıştır.
SORU 4) İthal edilen elmaların ülkemiz elması gibi ambalajlanıp tüketiciye
sunulduğu konusunda bîr duyumunuz ve araştırmanız var mı?
CEVAP 4) Konuyla ilgili herhangi bir duyum alınmamıştır.
SORU 5) Ülkemizdeki elma üreticilerinin ithalat karşısında oluşan bu
mağduriyetlerini hangi önlemleri alarak gidermeyi düşünüyorsunuz?
CEVAP 5) Üreticilerimizin korunması amacıyla 01 Temmuz- 01 Ocak aylan
arasında tarife kontenjanı kapsamı dışındakilere ithalat izni verilmemektedir. Bu
dönemin dışında ithal izni verilen elmalar, ülkemizde üretimi az olan Granny Smith ve
Red Delicious çeşitleri olup; Golden, Starking ve Starkrimson gibi üretimi yaygın olan
çeşitlere izin verilmemektedir.
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21.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, Trakyabirlik ile ilgili Bakanlar Kurulunda bekleyen
kararnameye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/1443)
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜ2MEN tarafından yazılı olarak
yanıtlanmasını arz ederim.
Saygılarımla.

j

\,

A

Nejkt-tîENCAN
Edime Milletvekili

Avrupa Birliği Ülkelerinde ki çiftçilerle kıyasladığımızda, çiftçilerimizin içinde
bulunduğu durumun ciddiyeti bir kez daha onaya çıkmaktadır. Her geçen yıl çiftçilerimize
yapılan desteklemenin azaldığı, Avrupalı çiftçilerle arasında ki farkın aleyhimize geliştiğini
görmekteyiz.
Çiftçilerimizin yanında olan bir çok kurum ve kuruluşunda, yalnızrbırakılarak
desteklenmemesi neticesinde, gelecekte fazlasıyla dışa bağımlı ve lanm sektörü çökmüş bir
ülke konumunda olacağımız aşikardır.
Ayçiçeği alım döneminde, yurt dışından yapılan ithalata uygulanan vergilerin
arllınlmaması, ithalatın geçici süreyle durdurulmaması nedeniyle oluşan düşük piyasa
fiyatlarının dengelenmesi amacıyla verilen bu Kararname ile Trakya Birliğe Ayçiçeği veren
üreticilerimizin korunması amaçlanmaktadır. Çiftçilerimizin örgütlü kuruluşu olan Birliklerin
ancak bu şekilde korunup ayakla durabileceklerini iktidar partisi olarak söylemiş olmanıza
rağmen;

i)
2)
3)
4)

Çiftçimi/e destek olan Trakya Birlik ile ilgili, 3Ü/Ü9/03 tarihinde Bakanlar
Kurulunda imzaya açılan ve beklemekte olan kararnamenin içeriği nedir?
Bu Kararname bu tarihe kadar neden imzalanmamıştır?
Bu Kararnamenin geciktirilmcsiylc Birlikler cezalandırılmak, yağ sektöründeki
sanayicileri korumak, mı amaçlanmaktadır?
Bu Kararnameyle Trakya Birliğin Ayçiçeği üreticisine fiyat farkı vermesi
bilinmekte iken, bu kararname kimler tarafından engellenmektedir.
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TC.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
SAYI

: B.02.1.DTM.O.O3.07.O1

KONU

: Ayçiçeği Tohumu İthalatı

O 1 11 fl q

c; R 9 Q 7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 17.11.2003 tarihti ve A.OI.O.GNS.0.10.00.02-7/1443-3602713193 sayılı yazılan.
İlgide kayıtlı yazıları konusu Edirne Milletvekili Sayın Nejat GENCAN'ın tarafıma tevcih ettiği
soru önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin hususlar aşağıda sunulmaktadır.
Destekleme kapsamında bulunmayan ayçiçeği tohumunda yerli üretimin korunması ve devamının
sağlanması amacıyla, 16/9/2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/6118 sayılı
Bakanlar Kurulu Karan eki İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar ile, ithalatta uygulanan gümrük vergileri
1206.00.95,99 G.T.P.li yağlık ayçiçeği tohumunda %12'den %20'ye, 1512.11 G.T.P.li ham ayçiçeği
yağında ise %30'dan %36,4'e yükseltilmiş olup. söz konusu gümrük vergilerinin hammadde-mamul
koruma dengesi ve DTÖ tarife taahhütlerimiz çerçevesinde daha fazla yükseltilmesine imkan
bulunmamaktadır.
Yağlık ayçiçeği tohumu üretiminde önemli bir işleve sahip olan Birlikler 2003/2004 kampanya
döneminde 460.000 TL/Kg'fık avans fiyatla şu ana kadar 430.000 ton ayçiçeği tohumu alımı yapmıştır.
Ancak, ayçiçeği tohumu alım kampanyasının yoğunlaştığı Eylül 2003 sonu itibariyle döviz kurunun
1.355.000 Tl/ye ve ayçiçeği tohumu fiyatının ise CİF 240 $/Ton'a kadar düşmüş olması nedeniyle İthalat
Rejimi Kararı çerçevesinde uygulanan %20 gümrük vergisine göre söz konusu ürünün gümrüklü ithal
maliyeti Birliklerin alım fiyatının allında kalmıştı. Bu durumda Birliklerin, satış, stoklama ve finansman
sıkıntısı ile karşj karşıya kalabilecekleri düşünülerek, 30/09/2003 tarihli ve 49287 sayılı yazımızla
Başbakanlığa sevk edilen "Yağlık Ayçiçek Tohumu ve l lam Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Karar Taslağı" ile sadece Birliklerden alım yapanlara kullandırılmak üzere
640.000 ton ayçiçeği tohumu veya bunun karşılığı 256.000 ton ham ayçiçeği yağı için sıfır gümrük vergili
tarife kontenjanı açılarak. Birliklerin kendi ihtiyaçlarında kullanacakları ayçiçeği dışında kalan 300.000
lorı civarındaki ihtiyaç fazlası ayçiçeği stoğıınun hızla eritilmesi hedeflenmişti.
Ancak, bugün itibariyle dolar kurunda gözlenen nispi düzelme ve CİF 290 $/Ton olan ayçiçeği
tohumu fiyatına göre oluşan ayçiçeği tohumu gümrüklü ithal maliyetinin, Birliklerin ihtiyaç fazlası
stoklarını zarar etmeksizin eritebilecekleri bir seviyede teşekkül ettiği görülmektedir.
Bilgilerine saygılarımla arz ederim.

Kürşad TÜZMEN
Devlet Bakanı
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TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI
•

•

GÜNDEMİ
22 NCİ BİRLEŞİM
2 ARALIK 2003 SALI
Saat: 15.00

KISIMLAR
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3
SEÇİM

4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7
SOZLU SORULAR

8
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 Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun
görülmüştür.
(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
KOMİSYON TOPLANTILARI
* Millî Savunma Komisyonu
3.12.2003 Çarşamba - Saat: 11.00
* Adalet Komisyonu
4.12.2003 Perşembe - Saat: 10.30

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI
22 NCİ BİRLEŞİM

2 ARALIK 2003 SALI

Saat : 15.00

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

"&

3 - SEÇİM

sCfck

RP

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

RP

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNCÖRÜŞMELER
1. - 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)
2. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
3. - 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
Mecüs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16)
4. - 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)
5. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
6. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin. İlkokul Öğretmenleri Sağlık
ve Sosyal Yardım Sandığfnın (İLKSAM) 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)
7. - 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)
8. - 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)
9. - 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)
10. - 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)
11. - 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)
12. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
13. - 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)
14. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKELTn özelleştirilmesinin
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
15. - 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)
16. - 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)
17. - 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)
18. - 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)
19. - 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)
20. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43)
21. - 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)
22. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/45)
23. - 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)
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6 - GEINEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
24. - 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)
25. - İstanbul Milletvekili Onur Övmen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile
limanlarm modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına
izin verilmesine ilişkin TBMM kararma 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)
26. - 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)
27. - 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)
28. - 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)
29. - 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)
30. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54)
31. - 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)
32. - 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)
33. - 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)
34. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin. Asi Nehrinin taşmasının
nedenlerinin ve yo! 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)
35. - 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)
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36. - 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)
37. - 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)
38. - 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)
39. - 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)
40. - 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)
41. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi(10/65)
42. - 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)
43. - 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)
44. - 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)
45. - 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)
46. - 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)
47. - 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 İlişkin önergesi
(10/73)
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48. - 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)
49. - 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)
50. - 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)
51. - 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)
52. - 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)
53. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesaplan
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79)
54. - 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)
55. - 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)
56. - 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)
57. - 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)
58. - 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)
59. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin. KOBÎTerin 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)
60. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıvla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86)
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61. - 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)
62. - 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)
63. - 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)
64. - 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)
65. - 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)
66. - 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)
67. - 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)
68. - 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)
69. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve
çelik üretimi ile Erdemir'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95)
70. - 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)
71. - 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)
72. - 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)
73. - 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)
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74. - 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)
75. - 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)
76. - 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)
77. - 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)
78. - 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)
79. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin. İzmir Aliağa Nemrut Körfezi
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105)
80. - 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)
81. - Adana Milletvekili Atiila 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)
82. - 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)
83. - 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)
84. - 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
(İ0/110)
85. - 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)
86. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Vîeclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
87. - 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)
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88. - 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)
89. - 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)
90. - 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)
91. - 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)
92. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri 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)
93. - 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)
94. - 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)
95. - 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)
96. - 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)
97. - 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)
98. - 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)
99. - 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)
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100. - 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)
101. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi.
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/128)
102. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129)
103. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/130)
104. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131)
105. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132)
106. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/133)
107. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/134)
108. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/135)
109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda
.Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/136)
110. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki
sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci.
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/137)
111. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol
Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci.
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/138)
112. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139)
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113. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/4)
114. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140)
115. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun 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 (10/141)
116. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)
117. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen
kamuya ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp
kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/143)
118. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/144)
119. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145)
120. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146)
121. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim
Bakanlığındaki atama yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147)
122. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/148)
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1. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın. Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) (2)
2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) (2)
3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun
ve Antakya'yı kendi sınırlan içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) (2)
4. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (I)
5. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın. narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1)
6. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) (i)
7. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahaile'deki
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü scru önergesi (6/305) (1)
8. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) (1)
9. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'in. Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) (1)
10. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (1)
11. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) (1)
12. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) (1)
13. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) (1)
14. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1)
15. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) (1)
16. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın. Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1)
17. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması
planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ndan sözlü soru
önergesi (6/320) (1)
18. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321 ;• (!)
19. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'm, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin
Fnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1)
20. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. ABD'nin iskenderun Limanından füze
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1)
21. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'm. eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) (1)
(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır.
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır.
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22. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) (1)
23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) (1)
24. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) (1)
25. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) (1)
26. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (1)
27. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) (1)
28. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Türkiye'nin
Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (1)
29. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) (1)
30. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1)
31. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) (1)
32. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına sınavlara
başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1)
33. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün. İrak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) (1)
34. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün. Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) (1)
35. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın. nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) (1)
36. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın. Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1)
37. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Tekel'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (1)
38. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in. Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1)
39. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in. Turhal SSK Flastanesinin ek bina ihtiyacına
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1)
40. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/349) (1)
41. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) (1)
42. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un. Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) (1)
43. - Mersin Milletvekili Ersoy Butufun, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) (1)
44. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/356) (1)
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45. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) (1)
46. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) (1)
47. - 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)
48. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1)
49. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) (1)
50. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/362) (1)
51. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin Emniyet
ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/363)
52. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Tekel depolarındaki tütünün vasfına ve satış
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364)
53. - 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)
54. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366)
55. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367)
56. - 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)
57. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)
58. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün. göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/370)
59. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Dösim'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)
60. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)
61. - 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)
62. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375)
63. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376)
64. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in. emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)
65. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'm. gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)

-16-

22 NCİ BİRLEŞİM

7 - SOZLU SORULAR
66. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tekel'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
67. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381)
68. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382)
69. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarını
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383)
70. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/384)
71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385)
72. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/386)
73. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387)
74. - 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)
75. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)
76. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/390)
77. - 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)
78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392)
79. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitrelî'deki süt inekçiliği projesine
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393)
80. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394)
81. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395)
82. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)
83. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397)
84. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398)
85. - 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)
86. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400)
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87. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401)
88. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Bağ-Kur primlerinde yapılan artışa ve prim
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402)
89. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403)
90. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404)
91. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. emekli maaşlarının aylık olarak ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405)
92. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406)
93. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın. RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407)
94. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408)
95. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409)
96. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in. orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410)
97. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)
98. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413)
99. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414)
100. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415)
101. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in. İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417)
102. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)
103. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin. SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420)
104. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)
105. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422)
106. - 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)
107. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425)
108. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426)
109. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)
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110. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nıın, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428)
111. - 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)
112. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğhfnun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/430)
113. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431)
114. - 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)
115. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433)
116. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434)
117. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435)
118. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)
119. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437)
120. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alman önlemlere ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438)
121. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağhk uygulamalarının bedellerinin kamu
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağhk Bakanından
sözlü soru önergesi (6/439)
122. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Meük'in, hububat taban fiyatlarının
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/440)
123. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Meük'in. Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441)
124. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442)
125. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444)
126. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm. Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/445)
127. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm. Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak
kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446)
128. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)
129. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı
iddialara ilişkin Sağhk Bakanından sözlü soru önergesi (6/448)
130. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449)
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131. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452)
132. - 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)
133. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454)
134. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)
135. - 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)
136. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/459)
137. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/460)
138. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemirdin, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/462)
139. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463)
140. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464)
14i. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)
142. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/467)
143. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcfnın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)
144. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)
145. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)
146. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)
147. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)
148. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası
ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474)
149. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475)
150. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476)
151. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)
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152. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)
153. - Muğla Milletvekili Fahrettin Cstün'ün. Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan
köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/479)
154. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)
155. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)
156. - Muğla Milletvekili Fahrettin Cstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482)
157. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483)
158. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK prim borçları için ödeme
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/484)
159. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485)
160. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486)
161. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487)
162. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488)
163. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/489)
164. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490)
165. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491)
166. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/492)
167. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/493)
168. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/494)
169. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495)
170. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/496)
171. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi (6/497)
172. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/498)
173. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500)
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174. - 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)
175. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)
176. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru
önergesi(6/503)
177. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın. Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504)
178. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505)
179. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın. Sars hastalığına karşı ithalata yönelik
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508)
180. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'm, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/510)
181. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın. Kahramanmaraş organize sanayi
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511)
182. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512)
183. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513)
184. - 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)
185. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve Bağ-Kur'lularm askerlik borçlanmalarına
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515)
186. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un. din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)
187. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517)
188. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in. özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)
189. - \4anisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)
190. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525)
191. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526)
192. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527)
193. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528)
194. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529)
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195. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530)
196. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531)
197. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532)
198. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533)
199. - 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)
200. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535)
201. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Cüngüş-Yeniköy'e ziraat
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/536)
202. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537)
203. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'm, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540)
204. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir Tedaş müdürlüklerinin borç
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/541)
205. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542)
206. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/543)
207. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544)
208. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545)
209. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki Elsan A.Ş.'ne ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546)
210. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve
sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/547)
211. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A-.Ş.'ye
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548)
212. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/549)
213. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550)
214. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/551)
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215. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552)
216. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü
soru önergesi(6/553)
217. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554)
218. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555)
219. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl SelçukEfes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü
soru önergesi (6/556)
220. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557)
221. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558)
222. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559)
223. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560)
224. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. prim borcu olan Bağ-Kur'luların sağlık
yardımından vararlanamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/561)
225. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/562)
226. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında memurlara yemek
verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563)
227. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564)
228. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın. doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından söziü soru önergesi (6/565)
229. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi
(6/566)
230. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567)
231. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568)
232. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın. tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569)
233. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum
Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570)
234. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571)
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235. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572)
236. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573)
237. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574)
238. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575)
239. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576)
240. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577)
241. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in. Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578)
242. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579)
243. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580)
244. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581)
245. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582)
246. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/583)
247. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585)
248. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586)
249. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587)
250. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/588)
251. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü
soru önergesi (6/589)
252. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590)
253. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591)
254. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/592)
255. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593)
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256. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594)
257. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde
yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595)
258. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597)
259. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir
alanından çıkarılan köylerin Sİ I alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından
sözlü soru önergesi (6/598)
260. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/599)
261. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)
262. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'm. 22 nci Dönemdeki milletvekili
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601)
263. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. ormanların korunması ile kuraklık ve
erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru
önergesi (6/602)
264. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603)
265. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un. Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604)
266. - Ankara Milletvekili Yakup Kepeneksin. Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605)
267. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine
doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607)
268. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in. hidrojen ve borun enerjide ve sanayide
kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/608)
269. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609)
270. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610)
271. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611)
272. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612)
273. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında böiünmüş
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613)
274. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya
karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/614)
275. - 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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276. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616)
277. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617)
278. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618)
279. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın. İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619)
280. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620)
281. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621)
282. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622)
283. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623)
284. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624)
285. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626)
286. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627)
287. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın. yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628)
288. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629)
289. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/630)
290. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631)
291. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)
292. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fıyatlandırmanın
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633)
293. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634)
294. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635)
295. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636)
296. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637)
297. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638)
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298. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'm özelleştirilmesine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639)
299. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640)
300. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdufda hayvancılığı teşvik
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642)
301. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643)
302. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın. Burdur Organize Sanayi Bölgesine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644)
303. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/645)
304. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646)
305. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647)
306. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/648)
307. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649)
308. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde demiryolunun yer altına alınması ve
metro yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/650)
309. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651)
310. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'm. ABD*nin Kuzey İrak'ta bölücü terör örgütüne
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652)
311. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653)
312. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654)
313. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programındaki bazı taahhütlere
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655)
314. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656)
315. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657)
316. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programında yer alan büyük sanayi
kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658)
317. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programında yer alan sanayinin
yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/659) '
318. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programında yer alan sanayi
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660)
-28-

22 NCİ BİRLEŞİM

7 - SOZLU SORULAR
319. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661)
320. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662)
321. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663)
322. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664)
323. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665)
324. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666)
325. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667)
326. - 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)
327. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan
gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/669)
328. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/670)
329. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671)
330. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/672)
331. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru
önergesi (6/673)
332. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674)
333. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675)
334. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676)
335. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677)
336. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel
rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
Önergesi (6/678)
337. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679)
338. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680)
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339. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681)
340. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682)
341. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programında yer alan eğitimde
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/683)
342. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684)
343. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu FenEdebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685)
344. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686)
345. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687)
346. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. üniversitelerin öğretim kadrolarına
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688)
347. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689)
348. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690)
349. - 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)
350. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692)
351. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693)
352. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Antalya İl Mil!: Eğitim Müdürlüğü
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/694)
353. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695)
354. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696)
355. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in. tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697)
356. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun. Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699)
357. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun. Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700)
358. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701)
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359. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingirin, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702)
360. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703)
361. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/704)
362. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. iki ilköğretim müfettişiyle ilgili
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)
363. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708)
364. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma
alan-ları oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/709)
365. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710)
366. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü
soru önergesi (6/711)
367. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712)
368. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713)
369. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714)
370. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715)
371. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716)
372. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717)
373. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718)
374. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/719)
375. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemirin, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720)
376. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721)
377. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker
gönderi 1-mesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/722)
378. -Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723)
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379. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724)
380. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa
Kervansaray ı'mn restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725)
381. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726)
382. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727)
383. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728)

iyileştirme

yapılıp

384. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729)
385. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730)
386. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştınlmasındaki
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731)
387. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732)
388. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733)
389. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734)
390. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735)
391. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736)
392. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in. besicilere destekleme primi ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/737)
393. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738)
394. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739)
395. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740)
396. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741)
397. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742)
398. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743)
399. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744)
400. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in. devlet alacaklarına uygulanan gecikme
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745)
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401. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/746)
402. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747)
403. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748)
404. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749)
405. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750)
406. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, BDDK tarafından el konulan
bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/75 i)
407. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun. futbol karşılaşmalarında yaşanan
olaylara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü
soru önergesi (6/752)
408. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753)
409. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754)
410. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756)
411. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757)
412. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in. Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/759)
413. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760)
414. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004
bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi(6/761)
415. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu iie ilgili yeni
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/762)
416. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY"na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru
önergesi (6/763)
417. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)
418. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765)
419. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın. bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766)
420. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-Î6 uçaklarına takılacak elektronik karşı
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767)
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421. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768)
422. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın. okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/769)
423. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanhurfa-Bozova ve Ceylanpmar
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/770)
424. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/771)
425. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772)
426. - Edirne Milletvekili Necdet Budak"in, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773)
427. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, orman yangınlarını ve erozyonu önleme
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6 774)
428. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin. İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775)
429. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükkaşık'm. Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/776)
430. - istanbul Milletvekili İsmet Ataiay'ın. ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777)
431. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778)
432. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili
basında yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
:;6/779)
433. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılma}acağma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/780)
434. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın. KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781)
435. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp. sosyal tesis ve
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782)
436. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783)
437. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784)
438. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Şanlıurfa'nın okui ihtiyacına ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785)
439. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm, Organize Hayvancılığı Geliştirme
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/186)
440. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm. Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787)
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441. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in. otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788)
442. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789)
443. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790)
444. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791)
445. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792)
446. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793)
447. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794)

özelleştirme

448. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795)
449. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın. Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796)
450. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797)
451. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in
uyguladığı fiyata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/798)
452. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması için
ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799)
453. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlıfnun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/801)
454. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'a yeni bir arıtma tesisi
kurulup kurulmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/802)
455. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın. silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803)
456. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804)
457. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından
sözlü soru önergesi (6/805)
458. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806)
459. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Başak Sigorta Genel Müdürüne ödenen
emekli ikramiyesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/807)
460. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808)
461. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809)
462. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810)
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463. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811)
464. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812)
465. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in. Tekel ve Tüpraş'm özelleştirilmesinde verilen
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813)
466. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi
(6/814)
467. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815)
468. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar
arası koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/816)
469. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'm. Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817)
470. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818)
471. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'm, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819)
472. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin. Ankara Öğretmenevinde kütüphane
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820)
473. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yan dönemi başarıyla bitiren
öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/821)
474. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'm. okul değiştirme cezasına yönelik
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822)
475. - Edirne Milletvekili Rasim Çakırın, Ergene "Nehrindeki kirliliğin önlenmesine yönelik
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/823)
476. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)
477. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Antalya-Muratpaşa Belediyesine
tahsisli Botanik Parkının tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru
önergesi (6/825)
478. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli
ilçelerindeki elma üreticilerinin pazar ve ürün fiyatı sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826)
479. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Devlet Demiryollarına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827)
480. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn. baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828)
481. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından
sözlü soru önergesi (6/829)
482. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn. bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830)
483. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nm TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831)
484. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un. Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832)
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485. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833)
486. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834)
487. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835)
488. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836)
489. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevrevolu inşaatına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837)
490. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838)
491. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839)
492. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında
doğa! zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840)
493. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841)
494. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842)

-37-

22 NCİ BİRLEŞİM

8 - KANIN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER
1.
- Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı:
146) (Dağıtma tarihi: 2.6.2003)
2.
- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003)
3.
- Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 Tarihli ve
4967 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/658)
(S. Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi : 14.11.2003)
4.
X- Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Berıarafından
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)
5.
X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve
Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ile Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/537)
(S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.7.2003)
6.
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)
7.
X- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (U'429) (S. Sayısı: 217)
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003)
8.
X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003)
9.
X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik De\leileri 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)
10. X- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Haklan ve İnsan Haysiyetinin
Korunması Sözleşmesi : İnsan Haklan \e Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile. Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/469) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003)
11. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı
Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık. İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/484) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003)
12. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/493) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003)
13. X- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/596) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003)
14. X- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile. Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003)
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15. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz
Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal
Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları
(1/601) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003)
16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik
Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 28.7.2003)
17. X - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları
(1/435) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003)
18. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/475) (S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003)
19. X - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık. İmar, Ulaştırma ve
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003)
20.
X - Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590)
(S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003)
21. - İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 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)
22. - 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)
23. - Konya Milletvekili Atilla Kartın, 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)
24. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37
nci Maddesine Göre Doârudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi:
1.5.2003) (*)
25. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım,
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma Tarihi: 20.5.2003)
26. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma
Tarihi: 20.5.2003) (*)
27. - 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) (*)
28. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161)
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003)
29. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nm; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114)
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003)
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30. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in: 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)
31. - 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)
32. - 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)
33. - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporları (1/647) (S. Sayısı : 268) (Dağıtma tarihi : 15.10.2003)
34. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım. Orman ve Kövişleri ve Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporları (1/353) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 20.10.2003)
35. - Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/606) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 22.10.2003)
36. X - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/364) (S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.10. 2003)
37.
- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın: Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 13.11.2003)
38.
- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159)
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 13.11.2003)
39. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı
veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür. Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
(1/670) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 17.11.2003)
40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale
Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Sanayi. Ticaret. Enerji, Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları
(1/418) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma" tarihi : 20.11.2003)
41. X - Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 20.11.2003)
42.
- Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi. Ticaret. Enerji. Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 21.11.2003)

'Xj Açık oylamaya tâbi işleri gösterir.
'*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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